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 ترمجت موجزة لفضيلت الشيخ األستاذ 
 سليمان به عبد العزيز العيووي الدكتور

 

بسؿ اهلل والصالة والسالم طؾك رسقل اهلل كبقـا محؿٍد وطؾك آلف وصحبف ومـ 

 بعد: أما وآه.

سؾقؿان بن طبد العزيز لػضقؾة الشقخ إستاذ الدكتقر/  ففذه ترجؿة موجزة     

إستاذ يف قسؿ الـحق والصرف بجامعة اإلمام محؿد بـ سعقد اإلسالمقة  العقوين

 يف الرياض.

لف جفقٌد مباركٌة صقبٌة كافعٌة يف التدريس، والتللقػ  -فضؾف اهلل -وفضقؾته     

 والتحؼقؼ.

  :-حػظه اهلل -فؿن مملػاته     

 .متـ الـحق الصغقر وفتحف وشرحف -١

  .حفمتـ الصرف الصغقر وفتحف وشر -٢

 .طراب وفتحف وشرحفمتـ الؿقصل يف اإل -٣

  :ومن تحؼقؼاته

 .بـ مالؽ يف الـحقاألػقة  تحؼقؼ-١

  .ب إلك لػظ الؾباب ٕحؿد الغـقؿلتحؼقؼ جزٍء مـ كتاب إرشاد الطال-٢

 تحؼقؼ مـظقمة الزمزمل يف طؾقم الؼرآن.-٣
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 :وله من الشروح الصوتقة والؿرئقة

 شرح أجرومقة  -١

 شرح الـحق الصغقر  -٢

 شرح الصرف الصغقر  -٣

 شرح مـظقمة الشرباوي -٤

 شرح ققاطد اإلطراب  -٥

 شرح الؿقصل يف اإلطراب  -٦

 شرح مؾحة اإلطراب ) وهق كتابـا هذا ( -٧

 شرح الؿؼدمة إزهرية  -٨

 شرح قطر الـدى  -٩

 شرح ألػقة ابـ مالؽ  -١١

 إطراب سقرة اإلكسان  -١١

 طراب أركاكف ومصطؾحاتف وبعض ضقابطف محاضرة اإل -١٢

 وغقرها الؽثقر كػع اهلل بعؾؿف .

 :مشايخ وطؾؿاء أجالء، فعؾك رأسفؿ طؾك -حػظه اهلل -وقد درس فضقؾته

 . -رحؿف اهلل تعالك -طبد العزيز بن بازسؿاحة الشقخ -١

 . -رحؿف اهلل تعالك -محؿد بن صالح العثقؿقنالشقخ العالمة الػؼقف -٢

  . -رحؿف اهلل تعالك -طبد اهلل بن طبد الرحؿن بن جبرينالشقخ العالمة -٣

 .صالح بن فوزانالشقخ -٤

  رحؿ اهلل إمقات، وحػظ اهلل إحقاء.

 ة:ومن مشايخه يف الؾغة العربق

 .محؿد الؿػدىالدكتقر الـحقي/ -١

 .كاصر الطريفالدكتقر/ -٢

 .حسن الحػظيوكذلؽ سقادة إستاذ الدكتقر/ -٣

 .طبد اهلل سالم الدوسريوكذلؽ إستاذ الدكتقر/ -٤



 e 

g h 
f  7 

 وبعض، ضوابطه ومصطلحاته، أركانه اإلعراب

 
 

 

 

 املقدمت
 

الحؿد هلل رب العالؿقـ، والصالة والسالم طؾك كبقـا محؿد وطؾك آلف 

 وأصحابف أجؿعقـ.

ا بعد  فسالم اهلل طؾقؽؿ ورحؿتف وبركاتف، وحقاكؿ اهلل وبقاكؿ. :أمَّ

يف هذا الققم الجؿقؾ العؾقؾ الؿبارك يقم الجؿعة الثالث مـ شفر ربقٍع إول 

، ♥مئٍة وألػ مـ هجرة الرسقل الؿصطػك  وأربع مـ سـة ثؿاين وثالثقـ

ؽقرية لـعؼد بحؿد اهلل وتقفقؼف محاضرًة طـ وكحـ يف جامع الزهراء يف مديـة البُ 

 وبعض ضقابطف. ،وأركاكف ،صريؼتف ٪اإلطراب

أكرر شؽري لؾؼائؿقـ طؾك مؽتب الدطقة يف هذه الؿديـة الطقبة  :يف البداية

طؾك  -يا إخقان-لتـظقؿفؿ وحرصفؿ طؾك هذه الؿحاضرة، وأشؽركؿ أيًضا 

 سعدين كثقًرا.اكؿ يُ فنّن لؼائل إي   ٪حضقركؿ

َمـ  ،اإلطراب، وما أدراك ما اإلطراب! ثؿ ما أدراك ما اإلطراب! سفٌؾ مؿتـعٌ 

مـ  بف، وَمـ لؿ يعرف ققاطده صار طـده أشد   ذَ ذ  ؾَ طؾقف وتَ  ُفَؾ ققاطده َس  َف رَ طَ 

وَمـ ففؿ بقاصـف أتؼـف  ،هتؿ بظقاهره تعبااإلطراب ضاهٌر وباصـ فَؿـ  .الحديد

 وتؾذذ بف.

اإلطراب هق كتقجة ٓ يحصؾ طؾقفا إٓ َمـ أخذ بؿؼدماهتا وففؿفا، فاإلطراب 

 هق كتقجة الـحق وأثر الـحق.
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متـًا صغقًرا يف الـحق وففؿف،  ؿحاضرة إك ؿا تصؾح لَؿـ َدَرَس هذه ال فؾفذا فنن  

يعـل اكتفك مـ ففؿ مبادئ الـحق، فالذي لؿ يػفؿ مبادئ الـحق ٓ تصؾح لف هذه 

 الؿحاضرة وٓ يؿؽـ أْن يتؼـ اإلطراب، وخصقًصا متـ ]الـحق الصغقر[.

ـ درس فلكا حرصت طؾك أْن تؽقن هذه الؿحاضرة تؽؿؾًة لفذا الؽتاب، فؿَ  

 ةٌ قَ ـِ بَ ـْ الـحق الصغقر وففؿف فنكف بنذن اهلل سقستػقد كثقًرا مـ هذه الؿحاضرة٪ ٕهنا مُ 

، وكـا بحؿد اهلل تعالك قد شرحـا ]الـحق الصغقر[ يف طؾك ما ُذكِر يف هذا الؽتاِب 

 هذا الجامع الؿبارك.

لف ثالثة أركان تؼقم طؾك ضرورتقـ وخط  -يا إخقان-اإلطراب، اإلطراب 

اإلطراب، فاإلطراب لف أركاٌن مرطقة معروفة طـد الؿعربقـ وهل ثالثة كؿا سبؼت 

 اإلشارة إلقفا يف ]الـحق الصغقر[ وكؿا سـذكرها يف هذه الؿحاضرة.

هذه إركان الثالثة تؼقم طؾك معرفة ضرورتقـ وهؿا: الضرورتان الؿذكقرتان 

 إلطراب.يف الـحق، كؿا تؼقم هذه إركان أيًضا طؾك معرفة خط ا

 فلركان اإلطراب تؼقم طؾك معرفة الضرورتقـ وطؾك معرفة خط اإلطراب. ٪إًذا

فؾفذا ٓ ُبد  مـ إطادة الؽالم طؾك الضرورتقـ وخط اإلطراب، وإْن كان الؽالم 

ًة زَ ك  رَ سبؼ يف ذلؽ يف شرح ]الـحق الصغقر[، لؽـ إطادة الؽالم فقفؿا ستؽقن مُ 

 باإلطراب وكثر بعض الػقائد يف الطريؼ. ؾ ُؼ عَ تَ طؾك ما يَ 

  له ثالثة أركان سقلتي ذكرها، لؽـفا تؼوم طؾى معرفة  -كؿا قؾـا-فاإلطراب

 الضرورتقن وخط اإلطراب، فؿا الضرورتان الؿذكورتان يف الـحو؟

، معرفة أكقاع الؽؾؿة، أي اكؼسام الؽؾؿة إلك: اسٍؿ وفعٍؾ وحرٍف : إولى -

 هذه إكقاع. والتؿققز القاضح بقـ

 ٍب ومَ عرَ اكؼسام الؽؾؿة إلك مُ : والضرورة إخرى يف الـحو -
 
 .بـل

هؿا ضرورتقـ٪ ٕهنؿا أمران ٓ ُبد  أْن يؼقم الذهـ هبؿا اهاتان الضرورتان سؿقـ
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مـؽ كقع  ْب ؾَ طْ يُ  لؿؾق فقبؾ أي طؿؾقٍة كحقية، سقاٌء ُصؾِب مـؽ أو لؿ ُيطَؾب مـؽ، 

ؽ شلء آخر يف الـحق بقان الحؽؿ أو اإلطراب أو غقر ذلؽ، الؽؾؿة وإك ؿا ُصؾِب مـ

 أكت ٓ ُبدَّ أْن تؼوم بفاتقن الضرورتقن:

أْن تحدد كقع الؽؾؿة هؾ هل اسؿ أو فعؾ أو حرف٪ ّٕن آسؿ  إولى: -

سقؽقن لف أحؽام تختؾػ طـ أحؽام الػعؾ والحرف، وكذلؽ ُيؼال يف الػعؾ، 

 وكذلؽ ُيؼال يف الحرف.

أْن تحدد هؾ هذه الؽؾؿة معربة أم مبـقة٪ ّٕن الؿعرب لف  الضرورة الثاكقة:ثم  -

لف مصطؾحات خاصة بف ٓ ُتستعؿؾ مع الؿبـقات، وُيؼال وأحؽام وصريؼة إطراب 

 الؽالم كػسف يف الؿبـقات.

 َػ عْ َض  إن   :جازًما لؽؿ ففاتان الضرورتان ٓ ُبد  أْن يتؼـفؿا الطالب، وأكا أققل

لطالب يف الـحق ويف اإلطراب لقس هق ضعًػا يف الـحق ويف اإلطراب، كثقٍر مـ ا

يف أحؽام  ؿُ ح  ؼَ تَ وإك ؿا هق ضعٌػ يف الضرورتقـ، ٓ يتؼـ هاتقـ الضرورتقـ ثؿ يَ 

 الـحق ويف إطراب، فال شؽ أكف سقخطئ.

سقؼع يف قطًعا  فنكف إكسان ما يعرف مبادئ السػر، ثؿ ُصؾِب مـف أْن يسافر،

فؽذلؽ ُيؼال يف الـحق ويف اإلطراب ٓ ُبد  مـ إتؼان  !ْت ؿُ ي لؿة إْن كثقر مشاكَؾ 

ضرورتقـ لف الإتؼان والضرورتقـ، وإٓ فؾـ تستطقع أْن تػفؿ الـحق وٓ أْن تعربف، 

بقـ أهؿ  َق ر  ػَ الؿبتدئ ٓ ُبد  أْن يُ فأقؾ ذلؽ ما ُيطؾب مـ الؿبتدئ، و ،درجات

 الؽؾؿات هؾ هل اسؿ أو فعؾ أو حرف، وهؾ هل معرب أو مبـل.

 :ثم ٓ ُبدَّ من معرفة خط اإلطراب، فخط اإلطراب مؼسم الؽؾؿات قسؿقن 

فؽؾؿاٌت قبؾ خط اإلطراب وهل الحروف والػعؾ الؿاضل وفعؾ إمر، ففذه 

ؿؾ إسؿاء الثالثة تشرتك يف اإلطراب إطراهبا سقاء، وما بعد خط اإلطراب ويش

والػعؾ الؿضارع، ففذه لفا صريؼٌة مختؾػة يف اإلطراب طؿا قبؾ خط اإلطراب، فال 

 ُبد  أْن يؽقن خط اإلطراب واضًحا لؾطالب، ويعرف أثره يف إطراب الؽؾؿتقـ.
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طؾك أّن اإلطراب لف أركان، هذه إركان ما يؿؽـ وٓ يـػع  -يا إخقان-فاتػؼـا 

ورتقـ وخط اإلطراب، فؾفذا ٓ ُبد  أْن كتؽؾؿ طؾك أْن كشرحفا ما لؿ كعرف الضر

الضرورتقـ وخط اإلطراب، ثؿ كـطؾؼ بعد ذلؽ إلك أركان اإلطراب وشلٍء مـ 

 ضقابط اإلطراب.

 هل معرفة أكقاع الؽؾؿة: -كؿا قؾـا-الضرورة إولك كبدأ بالضرورة إولى: 

ٓ ُبد  أْن تعرف كقع الؽؾؿة، فلكت إذا طرفت كقع الؽؾؿة ففذا سقسفؾ طؾقؽ 

اإلطراب كثقًرا٪ ّٕن اإلطراب لقس شقًئا واحًدا وإك ؿا ثالثة أكقاع مـ حقث السفقلة 

 والصعقبة، لقس كؾف صعًبا ولقس كؾف سفاًل، ٓ، 

 ويات: إلطراب من حقث السفولة والصعوبة ثالثة أكواع أو ثالثة مستفا 

اإلطراب السفؾ هق اإلطراب الثابت، هـاك كؾؿات يف الؾغة : الـوع إول -

هذا إطراب الؽؾؿة  إن   يأ يتغقر، ٓإطراهبا سفؾ٪ ٕكف ثابت والعربقة وهل كثقرة 

 يتغقر ٓعر يف الـثر، تلخرت تؼدمت إطراهبا ـ ة يف الش  أيـؿا كاكت يف الؼرآن يف الس  

إطراب ما قبؾ خط اإلطراب، يعـل إطراب الحروف  ثابت، وهذا سقليت أكف

 يتغقر. وٓإطراهبا ثابت  ه الؽؾؿاتوالؿاضل وإمر هذ

هذه الؽؾؿة  كقع الؽؾؿة، طرفت أن   َت فْ رَ فلكت إذا أتؼـت الضرورة إولك وطَ 

ا٪ ّٕن إطراب الحروف سفؾ ثابت ف ،حرف فال  يتغقر، ٓصار إطراهبا سفاًل جدًّ

 تـظر إلك العقامؾ الداخؾة، وٓ تـظر إلك ما قبؾف، فال، اؾ فقفتلم   تحتاج إلك كبقرِ 

شلء، طرفت أكف حرف إطراب الحرف إلك أي تـظر وٓ لؿعـك، إلك ا تـظر وٓ

ًٓ أكف حرف.  ثابت ما يتغقر، لؽـ ٓ ُبد  أْن تعرف أو

هق اإلطراب الؿـضبط، يعـل  :والـوع الثاين أو الؿستوى الثاين من اإلطراب -

هذه الضقابط لق جؿعتفا أو جؿعت أكثرها وففؿتفا و ،اإلطراب الذي لف ضقابط

أكثر هذا اإلطراب، وهق إطراب أكثر إسؿاء والػعؾ  ـُ تؼِ فنكؽ ستُ  ٪وتدربت طؾقفا

الؿضارع، يعـل ما بعد خط اإلطراب إسؿاء والػعؾ الؿضارع أكثر إطراهبؿا 
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ففل قابط وهل التل سـذكر شقًئا مـفا يف آخر الؿحاضرة، إطراب مـضبط لف ض

 تضبط لؽ أكثر إطراب إسؿاء والػعؾ الؿضارع.

كؼقلـا: كؾ ضؿقٍر اتصؾ باسٍؿ ففق مضاف ومضاٌف إلقف، ضابط هذا ضابط كؾ 

ففق مضاف ومضاف إلقف، هذا الضابط تػفؿف  ،ضؿقر اتصؾ باسٍؿ ٓ بػعٍؾ أو حرف

تجد أكف يـطبؼ طؾك مئات وآٓف إمثؾة، فتضبط بذلؽ ثؿ تطبؼف وتتدرب طؾقف، س

ؿ فُ َس فؿ أكػُ ر يف الؾغة ويف الؽالم ويف الؼرآن أكُػُس اإطراب أسؾقب كامؾ كثقر التؽر

 ـا.ـا رب  فؿ، رب  ِس أكػُ 

، فنذا اضؿقر اتصؾ باسٍؿ ففق مضاف ومضاف إلقف هذا كسؿقف ضابطً  لي  ف

فؾ طؾقؽ إطراب كثقٍر مـ إسؿاء مـ هذه الضقابط فسقس اطرفت وجؿعت كثقرً 

 والػعؾ الؿضارع.

 وهق، ُؾ ؽِ ْش هق اإلطراب الؿُ : الـوع الثالث أو الؿستوى الثالث من اإلطراب -

ي أْن تػفؿ الؿعـك وأْن أأْن تػفؿ الجؿؾة إلك يحتاج مـؽ  ، فنكفُؾ ؽِ ْش اإلطراب الؿُ 

قبؾ الؽؾؿة، ما العامؾ الذي دخؾ، وما الؿعـك، أو تعرف العامؾ الذي قبؾ الػعؾ 

 لعؾ فقف تؼديًؿا وتلخقًرا.أو فقف حذًفا،  ؾعؾ  فوتـظر يف السقاق 

ال ُبد  أْن تػفؿ الؿعـك لؽل تستطقع أْن تعرب، وهذا اإلطراب الؿشؽؾ أيًضا ف

لقس طؾك مستًقى واحد فبعضف قريب، مـذ أْن تـظر يف الؿعـك يبقـ لؽ اإلطراب 

 حتاج إلك تلمؾ قؾقؾ.لؽـ ت

، فنذا أردت أْن "هِ بِ احِ َص  عَ ٌد مَ ؿَّ َح مُ  امٍ يَّ أَ  ةِ َس ؿْ َخ  َل بْ قَ  رَ افَ َس "فؾق قؾت لؽ مثاًل: 

ي تػفؿ َمـ الذي سافر يف هذه الجؿؾة الطقيؾة؟ أتعرف الؿعـك ٓ ُبد  أْن تعرف 

مشؽؾ هذا أن  ، فبتلمٍؾ قؾقؾ تعرف قصقر فاطاًل ف ،فتؼقل: الذي سافر هق محؿد

 خػقػ.

ًٓ صعًبا، وقد أشؽؾ طؾك العؾؿاء وطؾك  بعض اإلطراب الؿشؽؾهـاك و إشؽا

كتب خاصة يف إطراب  هـاكشؽاًل، والؿتخصصقـ وطؾك صالب العؾؿ وٓ زال مُ 
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 وأاختؾػ فقفا العؾؿاء طؾك أربعة أققال  ٌؾ ؽِ ْش الؿشؽؾ، آية مثاًل فقفا إطراب مُ 

 دلقؾ. ستة أققال، وكؾ ققٍل لف وأخؿسة أققال 

ما زال مشؽاًل، ففذا  ٕكفففذا مشؽؾ، ففذا لق أشؽؾ طؾك الطالب فلمره سفؾ 

 واحرْص  غْ ر  ػَ يؿؽـ أْن يقضع يف الؿرتبة إخقرة، ٓ تتعب كػسؽ فقف، أكت أن تَ 

وتـتفل مـف  طؾك الـقع إول مـ اإلطراب السفؾ، هذا ٓ ُبد  أْن تضبطف ضبًطا كاماًل 

احرص طؾك جؿع ما تستطقع ف ،ين، وهق اإلطراب الؿـضبطلؽل تتػرغ لؾـقع الثا

 ٍر مـفا.دْ وصبؼ طؾقفا حتك تجؿع أكرب قَ  ،مـ هذه الضقابط

واإلطراب الؿشؽؾ ٓ ُبد  أْن تتلمؾ فقؿا كان إشؽالف قريًبا، فنذا وجدت وقًتا 

ًٓ شديًدا  بعد ذلؽ أو إذا تخصصت أو تعؿؼت أو احتجت لإلطراب الؿشؽؾ إشؽا

آخر، وإذا ففؿـا أّن اإلطراب لقس شقًئا واحًدا سـتخذ السقاسة التل تؼقل:  ففذا أمرٌ 

ْق " سـلخذ اإلطراب كؾف أو كرتك اإلطراب كؾف، ٓ، كلخذه جزًءا  فؾـ، "َتُسْد  :َفرِّ

إلطراب الؿـضبط، لغ ف وكـتفل مـف، ثؿ كتػر  ـَ تؼِ جزًءا كـػرد باإلطراب السفؾ حتك كُ 

 هذه الؿحاضرة.وسـذكر طدًدا مـ الضقابط يف 

: اإلطراب السفؾ وما تقسر مـ اإلطراب ـِ قْ لَ و  ففذه الؿحاضرة هل لؾـقطقـ إَ 

، فأن آخرَ  هبا وحدها يف مؽانٍ  دُ ـػرِ الؿـضبط، ثؿ بؼقة اإلطرابات إْن شاء اهلل كَ 

 دطقكا باإلطراب السفؾ واإلطراب الؿـضبط.

 كؿا درسـا يف كحو الؿبتدئقن -كوع الؽؾؿة، والؽؾؿة  َف عرِ فال ُبدَّ أْن تَ  :إًذا

 : ثالثة أكواع: -وَمن درس مـؽم أكثر من ذلك

 اسٌم. -

 وفعٌل. -

 .وحرٌف  -

والتؿققز بقـفا هل الضرورة إولك التل ٓ ُبد  مـفا، وأكثر الؽؾؿات أمرها قد 
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ـْ  ،يؽقن واضًحا فا طؾك بعض كقطُ  ُس بِ تَ ؾْ ويَ  ُض ؿُ غْ كثقرة قد يَ  هـاك كؾؿاٌت  لؽ

الطالب، وهـاك بعض الؽؾؿات قد تتصؾ ببعضفا، قد تتصؾ كؾؿتان أو ثالث 

 كؾؿات ببعضفا، فقظـفا الظان كؾؿة واحدة فقؼع يف الخطل يف اإلطراب وهؽذا.

الـحقيقن بقـفا  زَ ق  فال ُبد  مـ التؿققز بقـ إسؿاء وإفعال والحروف، وقد مَ 

تعريػ ومقزوا بقـفا بالعالمات الؿؿقزة، هـاك طالمات ، مقزوا بقـفا بالكثقرةٍ  بطرائَؼ 

طالمات مؿقزة تطبؼفا طؾك الؽؾؿة، فنذا اكطبؼ طؾك الؽؾؿة و ،مؿقزة لقست إطرابقة

 طالمٌة مؿقزة مـ طالمات آسؿ ففل اسؿ أو فعؾ أو حرف.

التػريؼ بقـفا بالتعريػ سقحتاج مـا أْن كشرح التعريػ ومحرتزات التعريػ و

ـ  وكدخؾ يف  التؿققز بقـفا بالعالمات الؿؿقزة أسفؾ ويمدي  أمقر متعبة، ولؽ

 أو تؼبؾ الـداء أو تؼبؾ (ل)أالتـقيـ أو تؼبؾ كؾ كؾؿٍة تؼبؾ  فآسمالغرض غالًبا، 

 ، هذا درسـاه يف ]الـحق الصغقر[ وكذلؽ يف ]أجرومقة[.طؾقفا جرالحرف  دخقل

ہ ہ ہ )أسؿاء،  "جؾوٌس "و "جالٌس "فؽؾ كؾؿٍة تؼبؾ التـقيـ إًذا 

 َؾ بِ : اسؿ طـدما كعربف سـعربف إطراب إسؿاء٪ ٕكف قَ (ھ)، [32]اإلسراء:  (ھ

  التـقيـ ففق اسؿ.

الراكض والركض والضارب  (ل)أهذا اسؿ يؼبؾ  "راكض"وإذا قؾت مثاًل: 

ًٓ  اُيسؿك اسؿً  (ل)أ َؾ بِ قَ  ، فنكفهذا اسؿ (الذيـ)والضرب هذه أسؿاء،   فلؽـ ،مقصق

 اسؿ.

ى إٓ آسؿ ف ففق اسؿ٪ ٕكف ٓ ُيـادَ ما يؿؽـ أْن تـاديَ  ؾ  ؽُ ف ،الـداء َؾ بِ قَ أو 

يا طجًبا! اسؿ، فضاًل طـ يا محؿد، ويا طؾل، ، [23يس: ] (ٹ ڤ ڤڤ)

 .ويا هذا

مـ جؾقسؽ،  ُت بْ جِ مـ الجالس، وطَ  ُت بْ جِ مـ زيٍد، وطَ  ُت بْ جِ طَ  :أو حرف جر

 بحرف جر. ْت ؼَ بِ فا أسؿاء ُس ؾ  مـؽ، كُ  ُت بْ جِ وطَ 
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إسؿاء طـ إفعال والحروف طالمًة  زُ ق  ؿَ يف العالمات التل تُ  يدُ زِ لعؾـا كَ 

آسؿ  زُ ق  ؿَ خامسة ٓ ُتذكر لؾؿبتدئقـ وهل: اإلسـاد، اإلسـاد مـ العالمات التل تُ 

 إلقفا ففل اسؿ. دَ سـَ كؾؿة يؿؽـ أْن تُ  ، كؾ  (اإلسـاد إلقف)

 أْن تجعؾفا مبتدًأ أو فاطاًل ففل اسؿ٪ ٕن  يعـل كؾ كؾؿة يؿؽـ : معـى اإلسـاد

 الؿبتدأ ٓ يؽقن إٓ اسًؿا والػاطؾ ٓ يؽقن إٓ اسًؿا.

طـفا  َت رْ بَ ْخ مبتدًأ الؿبتدأ يحتاج إلك خرب، كؼقل: كؾ كؾؿٍة أَ  عُ ؼَ كؾ كؾؿٍة تَ 

بشلء، كؾ كؾؿة يؿؽـ أْن تخرب طـفا بشلء ففل مبتدأ والؿبتدأ ٓ يؽقن إٓ اسًؿا، 

 ، ما معـك فاطاًل؟ يعـل كؾ كؾؿة يؿؽـ أْن ُتسـِد إلقفا فعؾ.أو فاطاًل 

فاإلسـاد يعـل كؾ كؾؿة يؿؽـ أْن تسـد إلقفا خرب أو فعؾ، يؿؽـ أْن تخرب طـفا 

بخرب أو تسـد إلقف فعاًل، كختصر وكؼقل: اإلسـاد يعـل كؾ كؾؿة يؿؽـ أْن تجعؾفا 

 مبتدًأ أو فاطاًل.

: التاء "ُت ئْ جِ "اسؿ، تؼقل:  هق فاطؾ، إًذا ، محؿٌد:"جاء محؿٌد " فؽؿا تؼول:

 "محؿٌد كريمٌ "اسؿ٪ ٕهنا وقعت فاطاًل، وجاء هذا اسؿ وقع فاطاًل، وتؼقل: 

 وهؽذا. مبتدأً  عَ قَ وَ  ، وأكت كريٌؿ، أكت: اسؿٌ مبتدأً  عَ قَ وَ  محؿد: اسؿٌ 

فا الؿشفقرة تـؼسؿ إلك: ماٍض تِ ؿَ ْس يف قِ  فلففذه هل إسؿاء وأما إفعال ف

داخٌؾ يف الضرورة، يعـل ٓ  -إلك ماٍض ومضارٍع وأمر-فا وأمٍر ومضارع واكؼسامُ 

أم مضارع أم  يؽػل أْن تعرف أّن الؽؾؿة فعؾ، بؾ ٓ ُبد  أْن تعرف هؾ هل فعؾ ماضٍ 

 أمر٪ ّٕن هذه إفعال تختؾػ أحؽامفا وصريؼة إطراهبا.

وكا بالعالمة رُ ك  ل، فذَ إًذا سـحتاج إلك طالمٍة مؿقزة لؽؾ كقع مـ أكقاع إفعا

الؿؿقزة لؾػعؾ الؿاضل قبقل تاء التلكقث، كؾ كؾؿٍة تؼبؾ تاء التلكقث ففل فعٌؾ 

التلكقث الساكـة فؾقست فعاًل ماضًقا،  تاءَ  ُؾ ؼبَ كؾؿٍة ٓ تَ  وكؼقل: كؾ   ُس عؽِ ماٍض، ثؿ كَ 

ه أيًضا طـ زُ ق  ؿَ ف إمر والؿضارع، وتُ يْ قَ َخ ه طـ أَ زُ ق  ؿَ الؿاضل طالمتف التل تُ  الػعُؾ ف

ـِ  آسؿ والحرف، ٓ ُبد  أْن يتؿقز طـ كؾ شلء، طالمتف التل تؿقزه قبقل تاء  أَخَري
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 التلكقث الساكـة.

ٕكف يؼبؾ تاء  ٪ماضٍ  (ذهب)ْت٪ ّٕن بَ هَ يف الؿمكث: ذَ  ؼقُل تَ  (َب هَ ذَ )فلكت يف 

ْت، هذه َج رَ خْ تَ اْس  واستخرَج ْت، ؼَ ؾَ طَ اكْ  َؼ ؾَ طَ ْت، واكْ َس ؾَ َج  َس ؾَ التلكقث الساكـة، وَج 

 أهنا أفعال ماضقة. ةواضح

ترفع الؿبتدأ وتـصب الخرب، ٓ أريد  ، ففلفاؾَ ؿَ طَ  ُف رِ عْ لق قؾـا كان وأخقاهتا كَ 

عرهبا كإفعال أم حروف أم أسؿاء؟ هذه أفعال، يف كػسفا هؾ هل أفعال كُ  (كان)

فعؾ  (كان)أّن  َت فْ رَ ، طَ (خرجْت )و (دخؾْت ) :ي مثؾأ، (كاكْت ) فؽان فعؾ ماضٍ 

ي أّن إطراب أ يتغقر، ٓيف اإلطراب سُقؼال لؽ الػعؾ الؿاضل إطرابف ثابت و ،ماضٍ 

هذه  ؾؿدخؾ وخرج وسجد وقام وجؾس، لؽـ مـ أن اط :مثؾ إطراب (كان)

 .ماضٍ  فعٌؾ  (كان)أّن  ؾؿي اطأ ٪الضرورة

تلكقث ؼبؾ تاء ال؟ فعٌؾ ماٍض٪ ٕكف يَ (لقس)ما كقطف؟ كقػ تعرب  (لقس)و

 هـٌد لقست"، ومع الؿمكث: "بخقاًل  َس قْ محؿٌد لَ ": الساكـة، تؼقل مع الؿذكر

طسك )عربف مثؾ دخؾ وخرج، وطسك، كُ  (لقس)قبؾ تاء التلكقث الساكـة  "بخقؾةً 

 .(ْت َس هـٌد طَ )و (محؿٌد أْن يزوركا

 .أيًضا فعٌؾ ماضٍ  (طسك)إًذا 

، وهـٌد كعؿت، (ُؾ ُج الر   ؿَ عْ زيٌد كِ )، "ورٌ ؿْ طَ  ُل ُج الرَّ  َس ئْ بِ وَ  ٌد يْ زَ  ُل ُج الرَّ  مَ عْ كِ "

 ماضقة، هذا الػعؾ الؿاضل. دخؾ وخرج، هذه كؾفا أفعاٌل  :فا مثؾبُ عرِ كُ  (ؿَ عْ كِ )

أو قبقل  (لؿ)ف؟ قبقل قْ ؿ  والػعؾ الؿضارع ما طالمتف التل تؿقزه طـ أخقيف وطَ 

هذا يف ]الـحق الصغقر[  (لؿ)هذا يف ]أجرومقة[، وقبقل  (سقف)، قبقل (سقف)

ولف طالمات كثقرة  (لؿ)(، قبقل فِْعٌل ُمَضاِرٌع َيِؾي َلْم َكَقَشمْ ويف ]إلػقة[ قال: )

 يؽػقـا طالمة واحدة.
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ففل فعٌؾ مضارع وكعؽس، كؾ كؾؿٍة ٓ تؼبؾ  (لؿ)كؾ كؾؿٍة تؼبؾ  :فؾفذا كؼول

؟ لؿ ذهب؟ (لؿ)، تؼبؾ "َب هَ محؿٌد ذَ "فؾقست فعاًل مضارًطا، فلكت لق قؾت:  (لؿ)

لؿ ) (أذهب) :لؿ ذاهٌب؟ ٓ، لقست فعاًل مضارًطا، لؽـ :تؼقل "محؿٌد ذاهٌب "ٓ، 

، هذه (لؿ يذهْب )، ويذهب (لؿ تذهْب )، وتذهب (لؿ كذهْب )، وكذهب (أذهْب 

ـْ )الػعؾ الؿضارع، ويؽقن  إطراَب  ُب أفعال مضارطة كؾفا ُتعرَ  لؿ )، ويظـ (لؿ يؽ

ـ    .(يظ

، (يدخؾ)فعؾ مضارع مثؾ  (يظـ)، و(يدخؾ)فعؾ مضارع مثؾ  (يؽقن)إًذا 

هذه  (لؿ تذهبل)، وأكِت تذهبقـ فعٍؾ مضارع (لؿ يذهبقا)ويذهبقن فعؾ مضارع 

 فتعرب إطراب الػعؾ الؿضارع. ،كؾفا أفعال مضارطة أيًضا

ف قبقل ياء الؿخاصبة مع قْ ؿ  ه طـ أخقيف وطَ زُ ؿق  وأما فعؾ إمر فالعالمة التل تُ 

ؼا مًعا: أْن تؼبؾ الؽؾؿة ؼ  حَ تَ ـ جزئقـ ٓ ُبد  أْن يَ مِ  ةٌ بَ ك  رَ ٓلة طؾك الطؾب، طالمة مُ الد  

 طؾك الطؾب. ل  دُ ويف الققت كػسف يَ  ،ياء الؿخاصبة

 )ممكثا(، بف ألقس تدخؾف ياء الؿخاصبة إذا خاصبت (اذهْب )، "اذهْب " كؼولك:

يدل طؾك الطؾب  (اذهْب )و، (اذهبل)عـدما تخاصب امرأة مخاصبة تؼقل لفا: ف

استخرج )، و(اكطؾؼل اكطؾْؼ )، (اجؾسل اجؾْس )تطؾب الذهاب ففق فعؾ أمر، 

 .(استخرجل

ـْ  ياءَ  َؾ بِ أكِت تذهبقـ قَ  (تذهبقـ)وتذهبقـ؟ هذه ياء الؿخاصبة   الؿخاصبة، لؽ

 تدل طؾك ففل ٓ، صار يف كالم الـحقيقـ اضطراٌب ف ،يؼبؾ ياء الؿخاصبة أيًضا

تؼبؾ ياء الؿخاصبة وتدل طؾك الطؾب، تذهبقـ أْن صؾب هذه العالمة مركبة ٓ ُبد  

 هذه تؼبؾ الؿخاصبة لؽـ ما يدل طؾك صؾب.

ياء الؿخاصبة، لؽـ هؾ  قبؾت، ألؿ تؼبؾ ياء الؿخاصبة؟ "يبِ هَ ْذ تَ لِ " لو قؾـا:

يدل طؾك الطؾب؟  (تذهب)الػعؾ هـا يدل طؾك الطؾب؟ ما الػعؾ؟ تذهب، هؾ 

تدل التل ٓم إمر، الالم هل  له (الالم)ٓ، الالم التل تدل طؾك الطؾب لتذهب 
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 حرف. ، ففلهبا لـا طالقةٓ الالم فطؾ الطؾب، 

والػعؾ  (تذهبل) ؟ياء الؿخاصبة ُؾ ؼبَ يَ  (تذهب)أكا أسلل طـ الػعؾ تذهب 

بؾػظف يدل  (اذهب) يدل طؾك الطؾب، ٓ هذا فعؾ مضارع، لؽـ ٓ (تذهب)كػسف 

 ويؼبؾ ياء الؿخاصبة. ،طؾك الطؾب

يدل طؾك صؾب، ففؾ كعؿ٪ يعـل اسؽت، هذا يدل طؾك صؾب؟  (َصفْ ) ولو قؾـا:

أن  ، وهؿا:مـ أمريـ ٓ ُبد  أْن يجتؿعا ةٌ بَ ك  رَ مُ إهنا هق فعؾ أمر؟ طالمة فعؾ إمر قؾـا 

طؾب٪ ٕكف بؿعـك يدل طؾك ال (صف)الؿخاصبة،  ياء ؼبؾي ، وأنيدل طؾك الطؾب

هذا لقس  ،الؿخاصبة ياء  يؼبؾٓ، إًذا فْ َص  :ولؾؿرأة ،فْ اسؽت، لؽـ تؼقل لؾرجؾ: َص 

 صٍف.: أو ،فْ يؿؽـ أْن تؼقل: َص ٕكف يؼبؾ التـقيـ هذا اسؿ٪  ، بؾأمرٍ  فعَؾ 

 ؽتؼقل: صف إذا أردت أْن يسؽت طـ هذا الحديث الذي يتؽؾؿ فقف فؼط، لؽـ

اأْن يسؽت طـ كؾ شلء سؽقت هتريد ( فنكؽصفٍ )ا ف طـ غقره، أم  عُ ؿـَ  تَ ٓ ٪ ٕن ا تامًّ

اسؽت تؿاًما، يعـل أكف  ، فؿعـاه:اسؽت اسؽت طـ كؾ شلء :التـقيـ هـا لؾتـؽقر

  آمقـ اسؿ فعؾ لؽـ ما يؼبؾ التـقيـ. ،(ھ)يؼبؾ التـقيـ مثؾ: 

طـدكا أّن الباب حؽؿف واحد، فنذا وجدت بعض إفراد تؼبؾ  ّٕن الؼاطدة

طالمة مـ طالمات آسؿ فالباب كؾف أسؿاء، أو تؼبؾ طالمة مـ طالمات الػعؾ 

ؽؿف واحد، يعـل أكت أبقك مثاًل سعقدي فالباب كؾف أفعال وهؽذا٪ ّٕن الباب ُح 

فؿ سعقديقـ، فنذا طرفـا إب طرفـا إبـاء، لق كؾ  سقؽقن ماذا سقؽقن أوٓده؟ 

 الشؼقؼ كذلؽ.أطرف أّن أخاك  ةً طرفـا أكؽ سعقدي مباشر

أكا أقصد مـ ذلؽ أّن الباب حؽؿف واحد مثؾ أسؿاء إفعال، أسؿاء إفعال 

 حؽؿفا واحد، وجدكا بعض أسؿاء إفعال تؼبؾ التـقيـ مثؾ: أٍف وصٍف وآهٍ 

 وهقفات قد تؼبؾ التـقيـ، إًذا تؼقل كؾ الباب كؾ أسؿاء إفعال أسؿاء.

كقػ كؿقزه طـ  ،ٕخ الصغقر الحروفكا الؿاضل والؿضارع وإمر، بؼل ازْ ق  مَ 

إسؿاء وإفعال؟ الحروف كؾ كؾؿة ٓ تؼبؾ شقًئا مـ طالمات آسؿ وٓ 
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وٓ الـداء وٓ حروف  (ل)أطالمات إفعال، يعـل كؾ كؾؿة ٓ تؼبؾ التـقيـ وٓ 

جر، وٓ تؼبؾ تاء التلكقث الساكـة وٓ لؿ وٓ ياء الؿخاصبة، وهل كثقرة أقصد 

 : قد.الحروف مثؾ

  يؼبؾ تاء التلكقث لقس فعاًل ٓ (قد)، وهـٌد قدت؟ ٓ، "محؿٌد قد كجح" تؼول: 

وقد ما يدل طؾك  ،ضارًطالقس مُ  (لؿ)ؼبؾ ت ( ٓقد) ،ؼقل: محؿٌد لؿ قدكَ  فال، اماضقً 

 (قد)ـاديف٪ وٓ تُ  (ل)أ ٓ تدخؾفا (؟دْ الؼَ )تـقيـ، ال ٓ تؼبؾ ؟تـقيـ (قدٌ )الطؾب، 

 حرف ٕكف ٓ يؼبؾ شقًئا مـ طالمات إسؿاء وٓ شقًئا مـ طالمات إفعال.

 ويف ذلك يؼول الحريري صاحب ]مؾحة اإلطراب[ يف ]الؿؾحة[:

 والَحرررررْرُف َمرررررا َلرررررْقَس َلرررررُه َطالََمرررررهْ 

 

 َفِؼررررْس َطَؾررررى َقررررْولِي َتُؽررررْن َطالََّمررررهْ  

وإك ؿا طالمتف طدمقة  ي أّن الحرف لقس لف طالمٌة وجقدية كإسؿاء وإفعال،أ 

 يعـل كؾ كؾؿة تـعدم فقفا طالمات آسؿ وطالمات الػعؾ.

بالعالمات الؿؿقزة،  -كؿا ترون-ا بقـ إسؿاء وإفعال والحروف كَ زْ ق  مَ 

ا خاصًة لؾؿبتدئقـ لؾتػريؼ بقـ إسؿاء صريؼة أُ  وهـاك خرى أيًضا مػقدة جدًّ

الؽؾؿة، وهل: أْن تعرف أهؿ  كقعَ  َف عرِ أْن تَ  وإفعال والحروف٪ ّٕن الغرَض 

عرف تطبقؼ تؿ لوأشفر أكقاع إسؿاء وأكقاع إفعال وأكقاع الحروف، حتك لق 

 هذه العالمات.

فال فلكت إذا طرفت أكقاع الحروف أّن هذه مـ الحروف وهذه مـ الحروف 

 
َ
 ؼ العالمات٪ ّٕن الغرض أْن تعرف أهنا حروف.طب  تُ  داطل

وكا بشلٍء مـ أهؿ أكقاع الحروف: رُ ك  الحروف كثقرة ذَ ، وفـبدأ بالحروف

 الحروف الـ اسخة: إن   ،إّن وأخقاهتا :حروف الجر طشرون حرًفا، ومـ الحروف

ـ   وكلن   وأن    الـافقة لؾجـس وهل حرف. (ٓ)ؽؿفا ، ويف ُح ؾ  عَ ولَ  َت قْ ولَ  ولؽ
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وإًذا، أْن ولـ وكل  كصب الؿضارع، كواصب الؿضارع: ومن الحروف:

وٓ  ،وٓم إمر ،اولؿ   ،لؿ: )وكذلؽ جقازم الؿضارع التل تجزم مضارًطا واحًدا

 ٓوسـعرف اإلطراب٪ ّٕن الحروف كؾفا إطراهبا واحد  ،، كؾفا حروف(الـاهقة

 (هؾ)كؿا تعرب  (سقف)كؿا تعرب  (لؿ)كؿا تعرب  (يف) ُب عرِ تُ  أكؽ يأيتغقر، 

 ، فال ُبد  أْن تعرف مـ أن الحروف.اواحدً  اة الحروف كؾفا إطرابً كؿا تعرب بؼق  

إلك آخره، وحرفا  ...وأو ،وثؿ ،والػاء ،القاو)حروف العطػ: : ومن الحروف

 ،وأيـ ،وما ،مـ)لف أدوات كؾفا أسؿاء مثؾ:  آستػفامَ  ٕن   ٪كعؿ (،آستػفام

فحرفان، فؾفذا طـدما يليت الضابط يف الؽالم طؾك  (٪هؾ والفؿزة)إٓ  (،ومتك

 إطراب أدوات آستػفام.

: َب عرِ إذا أردت أْن تُ  ًٓ ٓ ُبد  أْن تعرف كقطفا، إْن كاكت  أدوات آستػفام أو

الحروف، وإْن كاكت أسؿاًء وهل البؼقة  ب إطراَب سُتعرَ  (والفؿزة ،هؾ)حرًفا وهل 

أسؿاء آستػفام يف هذه  إطراَب  -إْن شاء اهلل-سـعرهبا إطراب إسؿاء، وسـضبط 

 الؿحاضرة.

ك فذه ، فٓ، حروف العؾة ٓ طالقة لـا هبا: ومن الحروف  ،ؿباينالحروف ُتَسؿ 

 بـػسفا. ؾ  ستؼِ ريد حروف الؿعاين التل تَ كُ  وكحـ ي حروف هجائقة،أ

 آستثـاء. الطالب:

هذا حرف استثـاء، يف أسؾقب آستثـاء  (إٓ)مثؾ كحرف آستثـاء  الشقخ:

كقػ سـعرب إٓ؟ لـ كعرهبا وحتك كعرف أكف حرف فـعربف إطراب الحروف، 

الشرط لف أدوات  ...والشرط (.والفؿزة ،ايَ وأَ  ا،قَ وهَ  ،يا) :والـداء حروف الـداء

ـْ ) :كؾفا أسؿاء مثؾ ففؿا حرفان  (٪وإذ ما ،إنْ )، إٓ (ومتك ،وأيـ ،ومفؿا ،وما ،َم

والبؼقة أسؿاء تعرب إطراب إسؿاء، وسـتؽؾؿ طؾك  ،الحروِف  بان إطراَب عرَ يُ 

 ضابط إطراب أسؿاء الشرط إْن شاء اهلل.
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، كقػ تعرب (كعؿ) حروف الجقاب، لق قؾت لؽ: أطرْب : ومن الحروف

يستغرب كقػ أطرب  ففق، يؼقل: كعؿ! (كعؿ)؟ أققل لطالب: أطرب (كعؿ)

 (٪وقد ،ويف ،لؿ)حرف ستعربف كؿا تعرب  (كعؿ)أّن  َت فْ رَ ؟! لؽـ إذا طَ (كعؿ)

 .(أجؾ)مثؾ  (ٓ)مثؾ  (كعؿ)الحروف إطراهبا كؾفا واحد، حروف الجقاب مثؾ ف

، (سقف والسقـ)التسقيػ  ا، وحرف(َكال  )حرف الردع والزجر : ومن الحروف

وكذلؽ تاء التلكقث الساكـة هذا حرف أيًضا، وكذلؽ حروف التقكقد مثؾ كقن 

ـ  )قد التقك  ."لؿحؿٌد كريم" "محؿٌد كريم"، مثؾ ٓم آبتداء (اذهب اذهب

أكت مػرد،  بالضؿائر:ت ومن الحروف حروف التثـقة والجؿع الالحؼا

جؿع أكتؿ وأكتـ، الضؿقر طـد الجؿفقر وهق الصحقح أكت فؼط، الؿثـك أكتؿا، ووال

جؿع، أكت  وأكتؿا ما هذا حرف تثـقة، أكتؿ الؿقؿ حرف جؿع، أكتـ الـقن حرف

وما: حرف تثـقة والؿقؿ حرف جؿع، والـقن:  ،ضؿقر اسؿ تعرب إطراب الضؿائر

حرف جؿع تعرب إطراب الضؿائر وهؽذا، وكذلؽ الؽاف قد تؽقن حرًفا لؽـ 

 مع أسؿاء اإلشارة يف كحق ذلؽ.

هذه الحروف طرفـا أن ربؿا استػدكا أن فقائد ما استػدكاها يف العالمات 

عالمات طرفـا أّن هذه كؾفا حروف، وإفعال قسؿتفا الؿشفقرة طـدما ذكركا ال

تـؼسؿ إلك ماٍض ومضارع وأمر وهذه شرحـاها ومقزكا بقـفا هذا الذي يفؿـا أن 

 وأقسامفا إخرى ٓ هتؿـا.

أسؿاء إفعال  -يا إخقان-وإسؿاء كذلؽ أكقاٌع كثقرة، مـ أكقاع إسؿاء 

سؿاء الؿقصقلة دطقكا كؼقل: الؿعارف التل مثؾ: هقفات وآمقـ وصف، وكذلؽ إ

ل لدرسـاها وهل الضؿائر والعؾؿ وأسؿاء اإلشارة وإسؿاء الؿقصقلة والؿعرف ب

 والؿضاف إلك معرفة هذه الؿعارف ستة، كؾفا أيًضا كؾفا أسؿاء.

ؽؾ أدوات آستػفام إٓ هؾ والفؿزة ف ،ومـ إسؿاء أسؿاء آستػفام

اء الشرط كؾ أدوات الشرط إٓ إْن وإذ ما حرفان، ومـ حرفان، ومـ إسؿاء أسؿ
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أيًضا أسؿاء، وكذلؽ  إسؿاء إسؿاء الخؿسة: َأُبقَك َوَأُخقَك َوَحُؿقِك َوُذو َمالٍ 

الؿثـك مثؾ: مسؾؿان ومجتفدان ومحؿدان، وجؿع الؿذكر السالؿ: محؿدون 

 ا أسؿاء.ومفـدسقن، وجؿع الؿمكث السالؿ: مفـدسات وسقارات، هذه كؾفا أيًض 

قائؿ وجالس  ومن إسؿاء اسم الػاطل آسم الذي طؾى وزن فاطل مثل:

اب اب وشر  وضارب وشارب، وكذلؽ صقغ الؿبالغة خؿس صقغ مثؾ: غر  

عطار، وكذلؽ قؾـا الؿشتؼات مثؾ أسؿاء الػاطؾ، واسؿ الؿػعقل اسؿ ار ومِ ـحَ ومِ 

التػضقؾ اسؿ طؾك وزن مػعقل مثؾ: مضروب مشروب ملكقل مصـقع، واسؿ 

 "زيٌد أحسن من طؿرو"طؾك وزن أفعؾ يدل طؾك أّن ما قبؾف أفضؾ مؿا بعده مثؾ: 

 وأكرب وأصغر وأجؿؾ وأقبح وأصقل وأقصر.

وكذلؽ مـ إسؿاء الؿصادر الؿصدر وهق التصريػ الثالث لؾػعؾ، مثؾ: 

ق اَل طِ واكْ  قس،ؾُ اب وُج هَ ًبا، ومثؾ: ذَ رْ ُش  ُب رَ ْش يَ  َب رِ ًبا، وَش رْ َض  ُب رِ ْض يَ  َب رَ َض 

ل مـ إسؿاء، ففذا ما يتعؾ ؼ بالضرورة إولك و  مَ اج، كذلؽ الؿصدر الؿُ رَ خْ تِ واْس 

 لؽل كستطقع أْن كبدأ اإلطراب بطريؼٍة صحقحة. ٪ٓ ُبد  أْن كعرف كقع الؽؾؿة

  ِب عرَ الضرورة إخرى هل معرفة الؿُ : والضرورة الثاكقة إخرى
 
، والؿبـل

 يعـل اكؼسام الؽؾؿة 
 
ا هل إهؿ هل ، وهذه الضرورة مُ إلك معرٍب ومبـل فؿٌة جدًّ

الضرورة إهؿ الضرورة إولك قد تؽقن أسفؾ، أما الضرورة الثاكقة ففل أطؿؼ يف 

 الدخقل إلك اإلطراب.

أن سـبدأ كدخؾ يف شلٍء مـ أحؽام اإلطراب، الؿعرب والؿبـل لعؾـا 

[، طرفـا مـ ذلؽ أّن الؽؾؿة الؿتغقرة شرحـاهؿا شرًحا ٓ بلس بف يف ]الـحق الصغقر

يسؿقفا الـحقيقن كؾؿة معربة، الؽؾؿة التل تتغقر الحركة التل طؾك آخرها يسؿقهنا 

 آخر هذه الؽؾؿة. رُ ق  غَ كؾؿة معربة٪ ّٕن اإلطراب يُ 

محؿٌد محؿًدا محؿٍد، مثؾ: باٌب باًبا باٍب، مثؾ: الجالُس الجالَس  مثل:

ك معربة، وأما الؽؾؿة الؿبـقة ففل الؽؾؿة ر آخرها ُتسؿ  الجالِس، الؽؾؿة التل يتغق
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ٓ تتغقر حركة آخرها مفؿا تغقر اإلطراب، مثؾ: والثابتة يعـل التل ٓ يتغقر لػظفا، 

 دائًؿا مالزمة لؾؽسر سقاء يف الرفع أو الـصب أو الجر. (همٓءِ )

ث فالؿعرب هل الؽؾؿة الؿتغقرة والؿبـل هل الؽؾؿة الثابتة هذا مـ حق

التعريػ والشرح، لؽـ هذا ٓ يؽػل يف التؿققز بقـ الؿعربات والؿبـقات، هذه 

ضرورة طـدما كؼقل ضرورة يعـل ٓ ُبد  أْن تؽقن واضحًة يف كؾ الؽؾؿات، وكؾ 

كؾؿة ٓ ُبد  أْن تعرف هؾ هل معربة أو مبـقة٪ ّٕن هذا هق الؿدخؾ إول لإلطراب، 

ها يأوأْن كحصر كؾ الؿبـقات حصًرا فقجب أْن كحصر كؾ الؿعربات حصًرا   َكُعد 

 ا.طدًّ 

فؾفذا سـستػقد مـ الضرورة إولك يف معرفة وففؿ الضرورة الثاكقة يف حصر 

الؿعربات وحصر الؿبـقات، ٓ ُبد  أْن تعرف هؾ الؽؾؿة معربة أم مبـقة، الؿعرب لف 

إطراب وحؽؿ ومصطؾحات مستعؿؾة يف اإلطراب والؿبـل كذلؽ، فنذا خؾطت 

 بقـفؿا ضاع اإلطراب. 

مسجد هذه معربة أو مبـقة؟ إذا طرفت أهنا معربة  :يعـي لو قؾت لك مثاًل كؾؿة

تلخذ إطراهبا مـ لػظفا، إذا ققؾ: مسجٌد تؼقل حؽؿفا الرفع، ومسجًدا حؽؿفا 

الـصب، ومسجٍد حؽؿف الجر، وإذا قؾـا مثاًل كؾؿة الذيـ معربة أو مبـقة؟ طرفـا أهنا 

 مبـقة يعـل اكتبف واحذر ٓ تلخذ إطراهبا مـ لػظفا.

، طـدك ما تؼقل: الذيـ مـصقب لقجقد الػتحة، "ينَ ذِ ى الَّ ؾَ طَ  ُت ؿْ ؾَّ َس " لو ققل:

بؾػظفا، فنّن لػظفا ٓ  تؼقل: ٓ، الذيـ هذا اسؿ مبـل احذر هذه الؿبـقات وٓ تغرت 

طالقة لف بنطراهبا، لػظفا ٓ يتلثر باإلطراب، فؾفذا ٓ تلخذ اإلطراب مـ لػظفا، ٓ 

 تلخذ اإلطراب مـ الؿبـقات.

ُبد  أْن تعرف الؿعربات وتلخذ اإلطراب مـ لػظفا، وتعرف الؿبـقات فال ٓ 

تلخذ اإلطراب مـ لػظفا وإك ؿا إطراهبا غامض ٓ ُبد  أْن تعرف الؿعـك والعقامؾ 

 الداخؾة وأكثر مـ ذلؽ.
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معرب ما معـك معرب يف الؾغة لقس يف  ،معرباٍت  ؿقت الؿعرباُت فؾفذا ُس 

 الـحق طـد العرب؟ 

ا يف كػسل، يعـل طؿ   ُت بْ رَ طْ هق اإليضاح والتبققـ واإلفصاح، تؼقل: أَ : اإلطراب

ف صار الذي يف كػسؽ تَ ـْ ق  بَ ف وَ تَ حْ ض  ي وَ أا يف كػسؽ ؿ  طَ  َت بْ رَ طْ ف، فنذا أَ تُ ـْ ق  ف وبَ تُ حْ ض  وَ 

ًبا، ما معـك صار معرًبا؟ يعـل صار واضًحا، هذه الؽؾؿات سؿاها الـحقيقن رَ عْ مُ 

 معـك معربة؟ يعـل واضحة، ما القاضح فقفا؟ إطراهبا.معربة، ما 

حؽؿفا الرفع ورسقل  (محؿدٌ ) ، تعرف أن  (محؿٌد رسقل اهلل) :مـذ أْن تسؿع

حؽؿفا الرفع واهلل اسؿ حؽؿف الجر، لؿاذا كان إطراهبا واضًحا؟ كان إطراهبا 

 ًّٓ ا؟ ٕكف يقجد  طؾك إطراهبواضًحا ّٕن لػظفا يدل طؾك إطراهبا، لؿاذا كان لػظفا دا

  ؾِؿُ طؾك آخر الؽؾؿة حركة تدل وُتعْ 
 
 ؾِؿُ ، هذه الحركة التل تدل وُتعْ بالحؽؿ اإلطرابل

ها طالمة مـ العؾؿ ٕهنا قْ ؿ  بالحؽؿ اإلطرابل يسؿقفا الـحقيقن طالمة إطراب٪ َس 

 ُتعؾِؿ بالحؽؿ اإلطرابل، هذه الحركة خذ مـفا وتعؾؿ مـفا الحؽؿ اإلطرابل.

 ُتسؿك معربات ٓالتل ٓ تتغقر وتؾزم حركة واحدة، ٓ، هذه  وأما الؿبـقات

هذه كؾؿات غقر واضحة، هذه كؾؿات إطراهبا غقر واضح غامضة٪ ٕهنا يف الرفع 

 ٓكالجدار الؿبـل الذي  ، ففلها الؿبـقاتقْ ؿ  والـصب والجر بصقرة واحدة، فَس 

ا تراه ما يبقـ لؽ شلء فقف  يتلثر، فعـدموٓ يتغقر ٓيتغقر الققم وأمس وغًدا كؿا هق 

فسؿقها كؾؿة مبـقة، كلّن العرب بـت الؽؾؿة هذه طؾك الحركة كذا بـتفا ووضعت 

 ما تتغقر وٓ تتلثر مبـقة. ابًّ تفا َص بْ بَ طؾقفا صبة وَص 

 يؿؽـ أْن فال ،إطراهبا غامض ستعؾؿ أن ،طـدما تجد هذه الؿبـقات ،فؾفذا

تلخذ إطراهبا مـ لػظفا٪ ّٕن لػظفا ٓ يدل طؾك إطراهبا، لؿاذا لػظفا ٓ يدل طؾك 

ٓ وإطراهبا؟ ّٕن الحركة التل طؾقفا ٓ تتغقر بتغقر اإلطراب، ٓ تستجقب لإلطراب 

، ٓ تدل وٓ تعؾؿ باإلطراب، ٓ ُبد  أْن تػفؿ الؿعـك وأْن تعرف العقامؾ فتتلثر ب

 راهبا أغؿض مـ الؽؾؿات الؿعربة.الداخؾة فنط



 e 

g h 
f  24 

 وبعض، ضوابطه ومصطلحاته، أركانه اإلعراب

 
ققا بقـفا يف أشقاء كثقرة حتك  ق الـحقيقن بقـ الؿعربات والؿبـقات، فر  فؾفذا فر 

يف الؿصطؾحات، الؿصطؾحات التل ُتستعؿؾ يف الؿعربات تختؾػ طـ 

 الؿصطؾحات التل ُتستعؿؾ يف الؿبـقات كؿا سقليت.

 :أْن تبقـ حؽؿف اإلطرابل  أّن الؿعرب طـدما تريد من إمثؾة طؾى ذلك

ف الرفع، ومـصقب إْن كان حؽؿف الـصب، ومجرور إْن ؽؿُ مرفقع إْن كان ُح  :تؼقل

 كان حؽؿف الجر، ومجزوم إْن كان حؽؿف الجزم، هذا يف الؿعربات خاصة فؼط.

إذا كان حؽؿف الرفع كقػ تبقـ أّن حؽؿف الرفع؟ تؼقل: يف محؾ  والؿبـقات

يف محؾ كصب، وإْن  :مرفقع، وإْن كان حؽؿف الـصب يف إطراهبا: تؼقل وٓرفع 

 يف محؾ جزم. :يف محؾ جر، وإْن كان حؽؿف الجزم :كان حؽؿف الجر

خطل٪  ٪ ففذاأو جزم ،أو جر ،أو كصب ،يف محؾ رفع :ولو قؾت يف الؿعربات

 ،مـصقب ،مرفقع :ة، ولق قؾت يف الؿبـقاتبـق  ّٕن هذا حؽٌؿ مـؽ طؾقفا بلهنا مَ 

٪ ٕكف حؽٌؿ مـؽ طؾقفا بلهنا معربة وهذا خطل، أيًضا كان خطلً  ٪مجزوم ،مجرور

 وسقليت الؽالم طؾك الؿصطؾحات.

بقـ الؿعربات والؿبـقات، قؾـا سـؿقز بقـفا بالحصر  زَ ق  ؿَ فال ُبد  مـ أن أْن تُ 

وسـستػقد مـ الضرورة إولك، الضرورة إولك قسؿـا فقفا  ،سـحصرها حصًرا

رف وفعؾ واسؿ، الحرف طرفـا كقػ كؿقزه طـ إسؿاء وإفعال، الؽؾؿة إلك ح

 .وطرفـا أهؿ أكقاع الحروف، الحروف كؾفا مبـقة لقس فقفا شلٌء معرٌب 

فا مبـقة، مبـقة طؾك ماذا؟ مبـقة طؾك أي حركة؟ مبـقٌة طؾك كؾ   طرفـا أّن الحروَف 

كحـ أحػادهؿ  أهؾ الؾغة كؾ حرف بـتف طؾك حركة معقـة هؿ حركة آخرها، العرب

ف قه طؾك الػتح كبـقْ ـَ ما بَ وف طؾك السؽقن، قبـه طؾك السؽقن كَ قْ ـَ ؿا بَ فؼتدي هبؿ، كَ 

 .والت َؾؼ لسؿاع طؾك ال يف أصؾفا مبـقة الؾغةفطؾك الػتح وهؽذا، 

حرف استػفام مبـل طؾك  (هؾ)حرف جر مبـل طؾك السؽقن، و (ـْ مِ ـ)ف

القاو  "ذهب محؿٌد وخالٌد "حرف تسقيػ مبـل طؾك الػتح،  (سقف)السؽقن، و
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مـذ: حرف جر مبـل طؾك  "اكتظرتك مـذ يومقن"حرف ططػ مبـل طؾك الػتح، و

 الضؿ.

مبـل طؾك الؽسر، كؾ حرف  (لتذهب)الالم حرف أمر  "ْب هَ ْذ تَ لِ " وإذا قؾت:

 .افئمبـل طؾك حركة آخره، اكتفقـا مـ الحروف وطرفـا طالمة بـا

  :كـتؼل إلى إفعال 

إفعال يف قسؿتفا الؿشفقرة التل ذكركاها تـؼسؿ إلك أمٍر وماٍض ومضارع، 

كبدأ بالؿاضل الػعؾ الؿاضل كؾ إفعال الؿاضقة مبـقة، مبـقٌة طؾك ماذا؟ ٓ ُبد  أْن 

تعرف مبـقة طؾك ماذا٪ ّٕن هذا ستحتاج إلقف يف اإلطراب، مبـقٌة طؾك الػتح، الػعؾ 

 الؿاضل 
 
 طؾك الػتح. دائًؿا مبـل

والػعؾ الؿاضل مػتقح، ويف متـ ]الـحق الصغقر[ قال:  :ومَ ر  آُج  قال ابنُ 

 )والػعل الؿاضي ُيبـى طؾى الػتح الظاهر أو الؿؼدر(
 
 ، فالػعؾ الؿاضل دائًؿا مبـل

كؾفا  (ذهب وجؾس واكطؾؼ واستخرج وكان ولقس وكعؿ وبئسـ)طؾك الػتح ك

يظفر يف ومبـقٌة طؾك الػتح إٓ أّن هذا يف آطتؼاد يؽقن ضاهًرا يعـل يظفر يف الـطؼ 

 السؿاع، وهذا هق إصؾ وإكثر كإمثؾة السابؼة.

وقد يؽقن مؼدًرا ما معـك حركة مؼدرة؟ حركة مؼدرة يعـل أهنا حركة مقجقدة 

فا مـ الظفقر هذا معـك عَ ـَ ومَ  هارَ تَ اها وَس ط  يف آخر الؽؾؿة إٓ أّن هـاك ماكًعا غَ 

، ومث ؾـا ربؿا يف الشرح قؾـا: هذا الؼؾؿ مقجقد يف الؿسجد، ثؿ هذا الؼؾؿ (مؼدرة)

مقجقد أم غقر مقجقد يف الؿسجد؟ مقجقد يف الؿسجد أيًضا، لؽـ ما الػرق بقـ 

 حالتقف؟ 

يف  ايف الحالة إولك مقجقد ضاهر، ضاهر لؿاذا؟ هـا ضاهر لؾعقان لقس ضاهرً 

، ما الذي غطاه ك مستقرٌ طًّ غَ ، وأن هذا مقجقد مُ ضاهرٌ و مقجقدٌ  فالسؿاع لؽـ  

وسرته ومـعف مـ الظفقر؟ ثقبل، كذلؽ الحركة، فالػعؾ الؿاضل مبـل طؾك الػتح 

دائًؿا إٓ أّن هـاك بعض الؿقاكع قد تؿـع الحركة مـ الظفقر، ما معـك تؿـع؟ يعـل 
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 تسرتها وتغطقفا.

 الـحق ضي ُيبـى طؾى الػتح الؿؼدر يف ثالثة مواضع درسـاها يف فالػعل الؿا[

 فال كطقل:  الصغقر[

فنكف ُيبـك طؾك  (دطا وسعكـ)ك ٪إذا كان مختقًما بإلػ: الؿوضع إول -

ي أي آخره مبـل طؾك الػتح، أ ، فنذا أخذكا دطا دطا هذا فعؾ ماضٍ رِ د  ؼَ الػتح الؿُ 

إلػ العربقة مالزمة لؾسؽقن، تعرفقن  أن   آخره وهق حرف إلػ طؾقف فتح، إٓ

 إلػ الؿدية مالزمة لؾسؽقن. ، بؾة لقست الفؿزةي  د  ي إلػ الؿَ أأّن إلػ 

اجتؿعت طؾقف الػتحة التل هل  -وهق إلػ هـا-الذي حدث أّن آخر الػعؾ 

الزم، الذي حدث أّن السؽقن الؿالزم غطك طؾك الػتح حركة البـاء والسؽقن الؿُ 

 مـعف مـ الظفقر.و

 (دطا)فؾفذا كؼقل يف 
 
طؾك الػتح الؿؼدر، ما الذي مـعف مـ الظفقر  : مبـل

آستحالة، شلء  -كؿا شرحـا-، معـك التعذر رُ ذ  عَ الت   :وغطاه وسرته؟ يؼقلقن

ي مستحقؾ، ما الؿستحقؾ هـا؟ الؿستحقؾ تحريؽ إلػ، ما معـك أ رٌ ذ  عَ تَ مُ 

ضؿة أو كسرة، إلػ ٓ يؿؽـ أْن تتحرك يف  ي وضع فتحة أوأتحريؽ إلػ؟ 

 العربقة٪ ٕهنا مالزمٌة لؾسؽقن.

إذا اتصؾت بف واو الجؿاطة : رِ دَّ ؼَ الؿوضع الثاين لبـاء الؿاضي طؾى الػتح الؿُ 

مثؾ: ذهب ذهبقا، واكطؾؼ اكطؾؼقا، وكان كاكقا، ذهبقا كؾؿة أو كؾؿتان؟ كؾؿتان: 

وهق ضؿقر  (واو الجؿاطة)والؽؾؿة الثاكقة  (ذهب)الؽؾؿة إولك: الػعؾ الؿاضل 

مبـل طؾك الػتح ذهب، وواو  اسؿ، ذهب وواو الجؿاطة ذهب هذا فعؾ ماضٍ 

 الجؿاطة هذا ضؿقر ساكـ.

ٓ ُبد  أْن يتصؾ هـا بالؽؾؿة التل  ٌؾ ِص ت  ؿا ببعضفؿا ّٕن الضؿقر هـا مُ فُ ؾْ أن ِص 

ف وتركتف العرب أْن تـطؼ الؽؾؿة ف، فؽان الؼقاس الؿفجقر الؿرتوك الذي هجرتؾَ بْ قَ 

اًل يف ؼَ ثِ  َب ب  كؿا هل، فتؼقل: ذهب ثؿ القاو الساكـة ذهبقا، لؽـ هذا الؼقاس َس 
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هذا الثؼؾ بضؿة قبؾ  مـة قبؾفا، فالعرب تخؾصت ؿ  فا الض  بُ ـاِس الؽالم٪ ّٕن القاو يُ 

 فؼالت: ذهُبقا. ،القاو

وهق حرف الباء اجتؿع طؾقف حركتان  (ذهَب ُ)ذهُبقا آخر الػعؾ  فعـدما قالت:

كػس الؿشؽؾة السابؼة، اجتؿع طؾقف حركتان الػتح حركة البـاء والضؿ حركة 

 (الضؿ)الذي حدث أّن حركة الؿـاسبة ف ، يؿؽـ أْن كـطؼ حركتقـفالالؿـاسبة، 

 ومـعتف مـ الظفقر. ،غطت الػتح

ر مـًعا ح الؿؼد  مبـل طؾك الػت : فعؾ ماضٍ (ذهب) (،ذهبقا)فـؼقل يف اإلطراب 

 مـ ضفقره حركة الؿـاسبة.

رفع  إذا اتصؾ بف ضؿقرُ : الؿوضع الثالث لبـاء الؿاضي طؾى الػتح الؿؼدر -

، أو كا (الطالبات ذهبـ الققم)أو كقن الـسقة  (ذهبُت )عـل تاء الؿتؽؾؿ متحرك، كَ 

 هذه ضؿائر الرفع الؿتحركة. (كحـ ذهبـا)الؿتؽؾؿقـ 

كؿ كؾؿة؟ كؾؿتان: الؽؾؿة إولك ذهب والؽؾؿة  (ُت بْ هَ ذَ )، (ُت بْ هَ ذَ )كـظر يف 

 ؼِ بْ الثاكقة تاء الؿتؽؾؿ، كان الؼقاس الؿفجقر الؿرتوك أْن تُ 
َ
كؾ كؾؿة كؿا  العرُب  ل

 الؽالمِ  ا صار يفـ، فتؼقل: ذهب ُت ذهبُت، ه(ُت )هل، فتؼقل: ذهب ثؿ تليت بالتاء 

قػ تخؾصت العرب مـ هذا بسبب اجتؿاع أربع متحركات فقؿا هق كؽؾؿة، ك ٌؾ ؼَ ثِ 

ـِ   آخر الػعؾ. الثؼؾ؟ بتسؽق

حركة البـاء  الذي هق هـا اجتؿع طؾقف شقئان: الػتح (ذهب)آخر الػعؾ الباء يف 

مـ اجتؿاع أربع  اشئِ الـ   ؾِ ؼَ مـ الث   صِ خؾ  والسؽقن الؿجؾقب، لؿاذا ُجؾب؟ لؾت  

ؼؾ، ؼؾ؟ لدفع الث  أو لدفع الث   ؾِ ؼَ كات، السؽقن هـا لؿاذا أتت بف العرب لؾث  ر  حَ تَ مُ 

 ؟"ذهبُت "ويف اإلطراب ماذا كؼقل يف 

  (ذهب) كؼول:
 
 :ـ ضفقره، يؼقلقنـًعا مِ مَ  رِ د  ؼَ طؾك الػتح الؿُ  فعٌؾ ماٍض مبـل

ي الثؼؾ الذي كشل مـ أالسؽقن الؿجؾقب لؾتخؾص مـ اجتؿاع أربع متحركات 

 ذلؽ.
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 الخالصة : 

، اكتفقـا مـ الػعؾ رِ د  ؼَ الػتح الظاهر أو الؿُ أّن الػعؾ الؿاضل ُيبـك طؾك 

 الؿاضل.

كـتؼؾ إلك الـقع الثاين مـ أكقاع الػعؾ وهق إمر، فعؾ إمر أفعال إمر كؾفا 

 أيًضا مبـقة، مبـقٌة طؾك ماذا؟ 

  :ُتبـى طؾى ثالثة أشقاء 

 طؾى السؽون. -

 وطؾى حذف الـون. -

 وطؾى حذف حرف العؾة. -

إذا كان يف مضارطف كقن، ُيبـك طؾك حذف حرف  طؾى الـون فعل إمر ُيبـى

العؾة إذا كان يف مضارطف حرف طؾة، ُيبـك طؾك السؽقن فقؿا سقى ذلؽ٪ ّٕن 

الؼاطدة طـد الـحقيقـ والصرفققـ يؼقلقن: إصؾ يف إفعال الػعؾ الؿاضل، ومـ 

 .الػعؾ الؿاضل يمخذ الػعؾ الؿضارع، ومـ الػعؾ الؿضارع يمخذ إمر

فإمر ملخقذ مـ الؿضار ع، دائًؿا إمر يف أي مسللة كحقية أو صرفقة ٓ ُبد  أْن 

؟ (يذهبقن)تـظر فقف إلك مضارطف، فلكت إذا قؾت يف الؿضارع: يذهبقن، ما أمر 

اذهبقا الؿضارع فقف كقن تحذف الـقن يف إمر تؼقل: اذهبقا، ويذهبان اذهبا، 

 مر مـ يذهبقن؟ اذهبقا.وتذهبقـ اذهبل، فؿاذا كؼقل يف إ

فعؾ أمر مبـل طؾك حذف الـقن، أيـ الـقن التل  تؼول: (:اذهبوا)أطرب 

ي الـقن التل يف الؿضارع٪ ّٕن إمر ملخقذ مـ الؿضارع، وما إمر مـ أذفت؟ ُح 

، الؿضارع إذا كان (ارمِ )، ورمك يرمل؟ (اسعَ )، وسعك يسعك؟ (ادعُ )دطا يدطق؟ 

: فعؾ أمٍر (ادع)يف آخره حرف طؾة فنّن أمره ُيبـك طؾك حذف حرف العؾة، كؼقل: 

 
 
  مبـل

 
طؾك  طؾك حذف حرف العؾة، ويجقز يف اإلطراب أْن تؼقل: فعؾ أمٍر مبـل
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 القاو.هق حذف القاو٪ ّٕن حرف العؾة 

  :(اقضِ ) يف وتؼول
 
: فعؾ العؾة، اسعَ طؾك حذف القاء أو حرف  فعؾ أمٍر مبـل

 
 
طؾك حذف حرف العؾة أو إلػ، وفعؾ إمر مـ ذهب يذهب اذهب،  أمٍر مبـل

وجؾس يجؾس اجؾس، واكطؾؼ يـطؾؼ اكطؾؼ، واستخرج يستخرج استخرج، فعؾ 

 أمر مبـل طؾك السؽقن.

إًذا فػعؾ إمر ُيبـك طؾك حذف الـقن إْن كان يف مضارطف كقن، وُيبـك طؾك 

كان يف مضارطف حرف طؾة، وُيبـك طؾك السؽقن فقؿا سقى  حذف حرف العؾة إنْ 

 ذلؽ.

   الؽؾؿات قسؿقن: مَ سَّ قَ  ،ا هذا الخطأن كضع خط 

فؼبؾف ما شرحـاه وهل الحروف والؿاضل وإمر، وبعده ما بؼل الؿضارع 

وإسؿاء، هذا الخط سـسؿقف خط اإلطراب هذا خط اإلطراب الذي قؾـا يف أول 

لإلطراب ثالثة أركان هذه إركان تعتؿد طؾك معرفة الضرورتقـ الؿحاضرة إّن 

 وطؾك معرفة خط اإلطراب، وسقليت الؽالم طـ خط اإلطراب.

أن بعد خط اإلطراب يليت الػعؾ الؿضارع وآسؿ، الػعؾ الؿضارع هؾ هق 

 وإك ؿا بعضف معرب وبعضف مبـل، فإكثر فقف ،امعرب أو مبـل؟ لقس معرًبا وٓ مبـقًّ 

 وُيبـك يف حالتقـ: ،اإلطراب

ي أكف أإذا اتصؾت بف كقن الـسقة أو كقن التقكقد، كؼقل: إكثر فقف اإلطراب  -

، "محؿٌد لم يذهْب "و ،"محؿٌد لن يذهَب "، و"محؿٌد يذهب"متغقر، تؼقل: 

 :إٓ يف حالتقنر، تغق  مُ  ،تؼقل: إصػال يؾعبقن، ولؿ يؾعبقا، ولـ يؾعبقا

 الـسقة ُيبـك طؾك السؽقن. إذا اتصؾت بف كقن -

 أو اتصؾت بف كقن التقكقد ُيبـك طؾك الػتح. -

ي أكف ثابت ٓزم، مع كقن الـسقة يؾزم السؽقن ومع كقن أما معـك أكف مبـل؟ 
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كحق ذلؽ، الػعؾ و ،نَ رْ افِ َس يُ  ـَ بْ تُ ؽْ يَ  ـَ ْس رُ دْ التقكقد يؾزم الػتح، كقن الـسقة مثؾ: يَ 

ة يثبت طؾك السؽقن رفًعا وكصًبا وجزًما ما الؿضارع إذا اتصؾت بف كقن الـسق

 يتغقر.

، ويف ـَ ْس رُ دْ ، ويف الجزم: الطالبات لؿ يَ ـَ ْس رُ دْ الطالبات يَ  يف الرفع تؼول:

 ،وإك ؿا لزم السؽقن ،ي أكف لؿ يتلثر باإلطرابأ، ـَ ْس رُ دْ الـصب: الطالبات لـ يَ 

لزم الػتح، تؼقل: طؾك السؽقن، وكذلؽ إذا اتصؾت بف كقن التقكقد  مبـل :فؼالقا

تسافر: فعؾ مضارع اتصؾت بف كقن الـسقة سقؾزم الػتح  "يا محؿد؟ نَّ رَ افِ َس هل تُ "

 تسافَر ثؿ كقن التقكقد تسافرن.

هؾ لقست مـ الـقاصب وٓ مـ الجقازم ومع ذلؽ جاء الؿضارع مػتقًحا 

، ٓ ، اجعؾ قبؾف ٓ الـاهقة وهل جازمة كؿا تعرفقن، تؼقل: ٓ تسافرْ ن  رَ افِ َس تُ 

 ، أيًضا يؾزم بالػتح.ن  رَ افِ َس تُ 

فنكف ُيبـك يؾزم السؽقن إذا  ،إًذا فالؿضارع بالػعؾ معرب متغقر إٓ يف حالتقـ

 اتصؾت بف كقن الـسقة، ويؾزم الػتح إذا اتصؾت بف كقن التقكقد.

 :بؼقت إسؿاء 

ضفا إسؿاء معربة أو مبـقة؟ كذلؽ إسؿاء لقست معربة وٓ مبـقة إسؿاء بع

معرب وبعضفا مبـل، إصؾ وذكر فقفا اإلطراب متغقرة محؿٌد محؿًدا محؿٍد، 

إصػاُل إصػاَل إصػاِل، والؿبـل مـفا قؾقؾ محصقر يف طشرة ودرسـاها أيًضا يف 

ـُ  ]الـحق الصغقر[، وأما  ذكركاها يف شرح ]أجرومقة[. الؽـ   ،ذكرهاي فؾؿ ومَ ر  آُج  اب

ٓ ُبد  مـ حػظفا أو طؾك إقؾ ٓ ُبد  مـ استظفارها،  فإسؿاء الؿبـقة طشرة

ي إذا مرت طؾقؽ تعرف أهنا مـ إسؿاء الؿبـقة وهل: الضؿائر كؾفا، وأسؿاء أ

اإلشارة سقى الؿثـك، وإسؿاء الؿقصقلة سقى الؿثـك، وأسؿاء آستػفام سقى 

، (ويفـ)بالؿختقم  ؿُ ؾَ أي، وأسؿاء الشرط سقى أي، وأسؿاء إفعال، والعَ 

وإطداد الؿركبة سقى اثـل طشر، والظروف الؿركبة وبعض الظروف الؿػردة، 
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 هذه كؾفا مبـقة. ،هذه طشرة

إطراب  (محؿدٌ )سـعرب  "ذهب محؿٌد "ي لق قؾت: أمبـقة؟  تؽقن كقػ

إطراب الؿبـقات، مع أّن  (هذا)سـعرب  "ذهب هذا"الؿعربات، لؽـ لق قؾت: 

ي أفاطؾ،  "ذهب هذا"يف  (هذا)بف فاطؾ، وإطراب إطرا "ذهب محؿٌد "يف  (محؿدٌ )

 (هذا)سـعربف كالؿعربات و (محؿدـ)ف ،كالهؿا فاطؾ ومع ذلؽ سقختؾػ إطراهبؿا

 سـعربف كالؿبـقات.

قبؾ قؾقؾ قؾـا يف الؿعربات تؼقل: مرفقع مـصقب مجرور مجزوم، ويف 

، "جاء محؿٌد "يف  (محؿدٌ )، فنذا أردت أْن تعرب كذا( يف محؾ  )الؿبـقات تؼقل: 

 فال "جاء هذا"تؼقل: محؿٌد: فاطٌؾ مرفقٌع وطالمة رفعف الضؿة، لؽـ هذا يف 

  ، هذافاطٌؾ مرفقع :ؼقلك
 
طؾك السؽقن،  خطل، تؼقل: فاطٌؾ يف محؾ رفٍع مبـل

 اختؾػ اإلطراب.

، فخؿسة: فاطؾ مرفقع وطالمة رفعف الضؿة، "جاء خؿسة رجالٍ "لق قؾت: 

ة طشر تؼقل: فاطؾ يف محؾ رفع مبـل طؾك فتح ، خؿس"جاء خؿسة طشر رجاًل "

، تؼقل: فاطؾ يف محؾ رفع مبـل طؾك الؽسر "جاء سقبويه"الجزئقـ، ولق قؾت: 

 وهؽذا.

  أو مبـقةً  فا معربةً كوكُ  تبقن لـا أّن الؽؾؿات من حقُث  -يا إخوان-فبذلك 

 تـؼسم قسؿقن: 

، ماذا يشؿؾ؟ معرٌب الؽؾؿات التل كؾفا مبـقة لقس فقفا شلٌء : الؼسم إول -

 .لػظ معرٍب  الحروف والؿاضل وإمر هذه الثالثة كؾفا مبـقة لقس فقفا أي  

هل إقسام التل فقفا معرب وفقفا مبـل، بعضفا معرب : والؼسم الثاين -

 وبعضفا مبـل هذا ماذا يشؿؾ؟ يشؿؾ الؿضارع وإسؿاء.

 وٓ يقجد مـفوهق الؼسؿ الذي كؾف معرب : قسم ثالث متصور طؼاًل  وهـاك -
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مبـل، هذا قسؿ متصقر يف العؼؾ لؽـ يف القاقع الؾغقي غقر مقجقد٪ ٕن إقسام 

 أمر أو بعضفا معرب وبعضفا مبـل أسؿاء ومضارع. ،ماضٍ  ،إما كؾفا مبـقة حروف

 ووضعـا بقـفا خط   الثـائقةَ  فؾفذا قسؿـا الؽالم أو قسؿـا الؽؾؿات هذه الؼسؿةَ 

 اإلطراب.

  :وأن كـتؼل إلى الؽالم طؾى خط اإلطراب 

 -كؿا رأيتؿ-، فخط اإلطراب قبؾف -يا إخقان-خط اإلطراب هق مػتاح الـحق 

ي الحروف والؿاضل وإمر، هذه الؽؾؿات الثالث أالؽؾؿات التل كؾفا مبـقة 

 فبفاكؾفا مبـقة سلذكر مسللة سريعة إْن شقشت طؾقؽؿ دطقها وإْن ففؿتؿقها 

هذه الثالثة ّٕن جؿقع ألػاضفا وجؿقع أفرادها مبـقة هذه ٓ تدخؾفا  وكعؿت،

ي ما يؼع طؾقفا الرفع أي ٓ يدخؾفا رافع وٓ كاصب وٓ جار وٓ جازم، أالعقامؾ، 

 وٓ الـصب والجر وٓ الجزم.

ي لقس لفا أيعـل ٓ تؽقن مرفقطة وٓ مـصقبة وٓ مجرورة وٓ مجزومة، 

فال وٓ يؼع طؾقفا الـصب  ،تؽقن مرفقطةفال يؼع طؾقفا الرفع  فالحؽؿ إطرابل، 

يجب أْن تػفؿقه أّن هذه والذي يفؿـا وؽؿ إطرابل، لفا ُح  فؾقستؽقن مـصقبة 

الثالثة ما قبؾ خط اإلطراب الحروف والؿاضل وإمر هذه الثالثة ٓ تدخؾفا 

 إحؽام اإلطرابقة الرفع والـصب والجر والجزم.

ُتسؿك أكقاع  ،اإلطرابقة الرفع والـصب والجر والجزم تعرفقن إحؽام

هذه إحؽام اإلطرابقة الرفع والـصب اإلطراب أو الرفع والـصب والجر والجزم، 

 والجر والجزم هل تدخل طؾى كل الؽؾؿات يف الؾغة العربقة أم طؾى بعضفا؟

 ٓكؾؿات  وهـاك ،كؾؿات تدخؾفا هـاكٓ، تدخؾ طؾك بعضفا، : الجواب

 فا.تدخؾ
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  السمال الثاين: إحؽام اإلطرابقة تدخل طؾى أي كؾؿات؟ ما الؽؾؿات التي

 تدخؾفا والؽؾؿات التي ٓ تدخؾفا؟

يبقـ ذلؽ خط اإلطراب، فؿا قبؾف ٓ تدخؾف إحؽام اإلطرابقة، ما : الجواب

ي الحروف والؿاضل وإمر هذه الثالثة ٓ يؿؽـ أْن يدخؾفا أقبؾ خط اإلطراب 

كصٌب وٓ جٌر وٓ جزم، فنذا ققؾ لؽ: ما الحؽؿ اإلطرابل لفذا الحرف أو  رفٌع وٓ

ٓ وػعؾ إمر؟ أكا أسللؽ طـ حؽؿف اإلطرابل فذا اللفذا الػعؾ الؿاضل أو ل

 أسللؽ طـ حركتف.

لقس لف حؽؿ إطرابل، هذه الثالثة لقس لفا حؽؿ إطرابل، وهذا الذي  تؼول:

لف مـ اإلطراب، ما معـك هذه العبارة طـد  ٓ محؾ :بقن بؼقلفؿرِ عْ يعرب طـف الؿُ 

ي لقس لف حؽٌؿ إطرابل، متك ُيؼال إّن هذه أ؟ (ٓ محؾ لف مـ اإلطراب) :الؿعربقـ

الؽؾؿة ٓ محؾ لفا مـ اإلطراب؟ ما قبؾ خط اإلطراب، ما معـك ٓ محؾ لف مـ 

 أاإلطراب؟ 
 
ٓ رفع وٓ كصب وٓ جر وٓ جزم، كؾ  ي لقس لف حؽٌؿ إطرابل

الحروف ٓ محؾ لفا مـ اإلطراب، والؿاضل ٓ محؾ لف مـ اإلطراب، وإمر ٓ 

 محؾ لف مـ اإلطراب.

وما الؽؾؿات التل تدخؾفا إحؽام اإلطرابقة؟ ما بعد خط اإلطراب، ما بعد 

خط اإلطراب يجب أْن يدخؾفا حؽؿ إطرابل إما الرفع وإما الـصب وإما الجر وإما 

 شفقٍر ُشِرح لؽؿ يف ]الـحق الصغقر[.الجزم طؾك تػصقٍؾ معروٍف م

فا الرفع والـصب والجر وٓ جزم فقفا، والؿضارع يدخؾف ؾُ دُخ فإسؿاء يَ 

ي ٓ ُبد  لفا مـ حؽؿ، فؾفذا مفؿا قؾت طـ أالرفع والـصب والجزم وٓ جر فقفا، 

أو طـ اسٍؿ ٓ محؾ لف مـ اإلطراب فنطرابؽ خطل، هذه ٓ ُبد  لفا مـ  ،فعٍؾ مضارع

 ؿ إطرابل.حؽ

طرفـا أّن إسؿاء بعضفا معرب وبعضفا مبـل، وطرفـا أّن الؿضارع بعضف 

معرب وبعضف مبـل، إسؿاء الؿعربة والؿبـقة والؿضارع الؿعرب والؿبـل كؾ 



 e 

g h 
f  34 

 وبعض، ضوابطه ومصطلحاته، أركانه اإلعراب

 
 ذلؽ ٓ ُبد  أْن يدخؾف حؽؿ إطرابل؟

د  أْن ا ٓ بُ ا وكؾ مضارع معرًبا أو مبـقًّ معرًبا كان أو مبـقًّ  ،كعؿ، كؾ اسؿ الجواب:

، محؿٌد: فاطؾ والػاطؾ "محؿٌد  جاءَ "يدخؾف حؽؿ إطرابل، أكت إذا قؾت أن: 

ي أّن الرفع دخؾ محؿد أو ما دخؾف؟ دخؾ محؿد ومحؿد أحؽؿف اإلطرابل الرفع، 

، ما إطراب هذا؟ هذا: فاطؾ والػاطؾ "دخل هذا"هـا اسؿ معرب، وإذا قؾت: 

 مبـل. ي أّن الرفع دخؾ هذا وهذا اسؿأحؽؿف الرفع، 

إًذا فإحؽام اإلطرابقة تدخؾ طؾك إسؿاء الؿعربة وتدخؾ طؾك إسؿاء 

 الؿبـقة.

ما الػرق بقـ دخقلفا طؾك إسؿاء الؿعربة وإسؿاء الؿبـقة؟ هق ما شرحـاه  

يف الػرق بقـ الؿعربات والؿبـقات، وهق أّن إحؽام اإلطرابقة إذا دخؾت طؾك 

، وأما إذا دخؾت طؾك إسؿاء الؿبـقة فنهنا ٓ تمثر إسؿاء الؿعربة أثرت يف لػظفا

 يبؼك لػظفا كؿا هق.و ،يف لػظفا

 فقصقر٪ ٕكف فاطؾ، دخؾ طؾقف كاصب "جاء سقبويه"سقبقيف دخؾ طؾقف رافع 

، رفع وكصب "سؾؿت طؾى سقبويه"بف،  مػعقٓ "أحب سقبويه" يف ققلـا: سقبقيف

إذا دخؾ طؾقف  ،ؽـ الؿعرب ٓ يتلثر باإلطراب، لوٓوجر يؾزم حالة واحدة 

، يف "أحب خالًدا"، يف الـصب فتحة "جاء خالٌد "اإلطراب يتلثر يف الرفع ضؿة 

 ، هذا الػرق بقـ الؿعرب وبقـ الؿبـل."سؾؿت طؾى خالدٍ "الجر كسرة 

 "يؾعب"ا يف وكذلؽ الؿضارع ٓ ُبد  أْن يدخؾ حؽؿ إطرابل معرًبا كان أو مبـقًّ 

ضؿة  "وٓ تؾعب" "ولن يؾعَب "محؿٌد يؾعُب ": ؼقلهذا فعؾ مضارع معرب، ت

 "تؾعبن"وفتحة وكسرة بحسب اإلطراب أثر فقف اإلطراب، فنذا اتصؾ بـقن التقكقد 

ي حؽؿف الجزم دخؾ أسبؼف جازم  "ٓ تؾعبن"يؾزم الػتح مع أكف يدخؾ طؾقف جازم 

الرفع  طؾقف الجزم، ومع ذلؽ لؿ يمثر يف لػظف، وهؾ تؾعبـ حؽؿف الرفع دخؾ طؾقف

 ومع ذلؽ لؿ يمثر يف لػظف.
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إًذا فإسؿاء والؿضارع ٓ ُبد  لفؿا مـ حؽؿ إطرابل معربقـ كاكا أو مبـققـ، إٓ 

 أهنؿا إْن كاكا معربقـ فنّن إحؽام اإلطرابقة تمثر يف لػظفؿا وُيؼال حقـئٍذ طـفؿا مرفقع

مـصقب مجرور مجزوم، وإذا دخؾت إحؽام اإلطرابقة طؾك آسؿ الؿبـل والؿضارع 

 الؿبـل فنهنا ٓ تمثر يف لػظفؿا أو ُيؼال يف إطراهبؿا يف محؾ رفع كصب جر جزم.

ي ٓ أوأما ما قبؾ خط اإلطراب فعرفـا أكف أصاًل ما تدخؾ طؾقفا حؽؿ إطرابل، 

وٓ ُيؼال يف محؾ رفع يف محؾ كصب يف ُيؼال مرفقع مـصقب مجرور مجزم معفا، 

محؾ جر يف محؾ جزم، كؾ ذلؽ ٓ ُيؼال قبؾ خط اإلطراب وإك ؿا ُيؼال بعد خط 

 اإلطراب.

  ثم آخر ما كتؽؾم طؾقه الؽالم طؾى طالمات اإلطراب، وهذا سبق أيًضا يف

]الـحو الصغقر[ وكذلك يف ]أجرومقة[ طالمات اإلطراب قسؿـاها من قبل 

 تؼسؿقن: 

تؼسقؿفا إلك طالمات إطراب ضاهرة ومؼدرة، ضاهرة إْن : التؼسقم إول -

تؽون مؼدرة يف والسؿاع،  ضفرت يف الـطؼ والسؿاع، مؼدرة إْن لؿ تظفر يف الـطؼ

 : خؿسة مواضع

 يف آسؿ الؿختقم بللػ كػتك وطصك ومستشػك. -

ويف آسؿ الؿختقم بقاء قبؾفا كسرة وُيسؿك الؿـؼقص مثؾ الؼاضل  -

 ًرا إٓ يف الـصب يظفر.د  ؼً والؿدطل، فقؽقن اإلطراب طؾقف مُ 

 .رٌ د  ؼَ طؾقف مُ وكذلؽ يف آسؿ الؿضاف إلك ياء الؿتؽؾؿ كصديؼل فاإلطراب  -

ويف الؿضارع الؿختقم بللػ فاإلطراب يؽقن طؾقف مؼدًرا إٓ يف الجزم  -

 فقؽقن بحذف حرف العؾة ضاهر.

ويف الؿضارع الؿختقم بقاو كقدطق أو بقاء كقؼضل، فنّن طالمة رفعف الضؿة  -

الؿؼدرة، وأما طالمة كصبف فتحة ضاهرة وطالمة جزمف حذف حرف العؾة، هذا كؾف 
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 فال كطقؾ الؽالم فقف.ُدِرس 

والتؼسقم الثاين لعالمات اإلطراب هو تؼسقم طالمات اإلطراب إلى أصؾقة  -

 وفرطقة: 

 الضؿة والػتحة والؽسرة والسؽقن لؾرفع والـصب والجر والجزم.: أصؾقة -

ففل محصقرة يف سبعة أبقاب خؿسة يف إسؿاء واثـقـ يف  وأما الػرطقة -

 إفعال الؿضارطة.

التل فقفا طالمات إطراب فرطقة إسؿاء الخؿسة ترفع بالقاو  فإسؿاء

ويـصب بإلػ وتجر بالقاء، وجؿع الؿذكر السالؿ ترفع بالقاو ويجر ويـصب 

بالقاء، والؿثـك فُقرفع بإلػ ويجر ويـصب بالقاء، وجؿع الؿمكث السالؿ فقرفع 

 بػتحة ضاهرة أصؾقة وُيجر بؽسرة أصؾقة ويـصب بؽسرة فرطقة.

 طالب: يرفع بضؿة.ال

الشقخ: قؾـا يرفع بضؿة أصؾقة هذه طالمة إطراب أصؾقة، ويجر بؽسرة أصؾقة، 

 لؽـ يـصب بؽسرة فرطقة.

  والباب الخامس آسم الخامس: آسم الؿؿـوع من الصرف ففذا يرفع

بضؿة أصؾقة ويـصب بػتحة أصؾقة، لؽن يجر بػتحة فرطقة ففذه خؿسة أسؿاء، 

 وأما البابان الؾذان من الػعل الؿضارع ففؿا: 

 إفعال الخؿسة ترفع بثبقت الـقن وتجزم وتـصب بحذف الـقن.: إول -

ؿضارع الؿعتؾ أخر وطرفـا إطرابف طـدما تؽؾؿـا طؾك ال: والباب الثاين -

 اإلطراب الؿؼدر.

ففذا الؽالم طؾك طالمة اإلطراب وسبؼ شرحف مـ قبؾ، هذه إمقر إذا أتؼـتفا 

 وطرفتفا بنذن اهلل ستعرف أغؾب اإلطراب.
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مـ الضقابط أو كؼػ  ئالـبدأ أن بلركان اإلطراب وكطبؼ طؾقفا وكذكر شق

 ع هبذا الجق الجؿقؾ وكلكؾ ما تقسر وكشرب، جزاكؿ اهلل خقًرا.ٓسرتاحة وكتؿت

 إًذا كؼػ إْن شاء اهلل وكؽؿؾ بعد صالة الؿغرب، وجزاكؿ اهلل خقًرا.
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 الحؿد هلل رب العالؿقـ، والصالة والسالم طؾك كبقـا محؿد وطؾك آلف

 وأصحابف أجؿعقـ.

 ا بعد فؼد وصؾـا إلى خط اإلطراب وطرفـا أكه قسم الؽؾؿات إلى : أمَّ

قسؿقن، دطوكا كـظر إلى ما قبل خط اإلطراب وكقف يعرب، قبل خط اإلطراب 

 الحروف والؿاضي وإمر هذه الثالثة إطرابفا سواء، إلطرابفا ثالثة أركان مرطقة: 

 : بقان كقطفا.الركن إول -

 : بقان حركة بـائفا.الركن الثاين -

 : بقان حؽؿفا اإلطرابل وكؾ هذه إركان درسـاها مـ قبؾ.الركن الثالث -

 الركن إول بقان كوطفا: 

درسـا أكقاع الؽؾؿة وكقػ كؿقز بقـفا درسـا كؾ ذلؽ، إذا كاكت الؽؾؿة حرًفا  

كؼقل حرف جر، حرف كصب، حرف تسقيػ طؾك حسب كقع الحرف، وإذا كاكت 

وإذا كاكت فعؾ أمر كؼقل: فعؾ أمر، هذا الركـ فعاًل ماضًقا كؼقل: فعٌؾ ماٍض، 

 إول.

 الركن الثاين يف إطرابفا بقان حركة بـائفا: 

طرفـا طؾك ما ُيبـك الؿبـل، الحروف كؾفا ُتبـك طؾك حركات أواخرها،  

الؿاضل ُيبـك طؾك الػتح الظاهر أو الؿؼدر، إمر ُيبـك طؾك السؽقن أو حذف 

 الـقن أو حذف حرف العؾة، درسـا كؾ ذلؽ. 
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 :بقان حؽؿفا اإلطرابيوالركن الثالث: 

خؾفا حؽٌؿ إطرابل لقس لفا طرفـا أّن هذه الثالثة ما قبؾ خط اإلطراب ٓ يد

ي لقس أحؽٌؿ إطرابل، وكؼقل يف بقان حؽؿفا اإلطرابل ٓ محؾ لف مـ اإلطراب، 

 لفا حؽٌؿ إطرابل.

حرف استػفام كقطفا، مبـل طؾك السؽقن  ، فـؼول:(هل)فنذا أردكا أْن كعرب 

يف  (هؾ)حركة بـائفا، ٓ محؾ لفا مـ اإلطراب حؽؿفا اإلطرابل، هذا هق إطراب 

كؾ الؾغة العربقة يف الؼرآن يف الُسـ ة يف الـثر يف الشعر قديًؿا حديًثا، هذا إطراب هؾ 

وٓ كحتاج إلك جؿؾة أصاًل، كحـ أطربـاها مـ دون جؿؾة٪ ّٕن إطراهبا ثابت ٓ 

 يتغقر وٓ يتلثر بالجؿؾة.

 ، سقف إطراهبا ثابت يف كؾ الؾغة وٓ كحتاج إلك جؿؾة٪(سقف)كريد أْن كعرب 

ّٕن إطراهبا ٓ يتلثر بالجؿؾة إطراهبا حرف تسقيػ مبـل طؾك الػتح ٓ محؾ لف مـ 

 اإلطراب.

حرف الجر؟ مـ حرف جر هذا الـقع، مبـل طؾك السؽقن  (ـمِ )َمـ يعرب 

هذه حركة البـاء، ٓ محؾ لف مـ اإلطراب، َمـ يعرب لـا كعؿ حرف الجقاب؟ 

 طراب.حرف جقاب مبـل طؾك السؽقن ٓ محؾ لف مـ اإل

: حرف ردٍع (ەئ)، إطراب [033الؿممـون: ] (ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ)

وزجر مبـل طؾك السؽقن ٓ محؾ لف مـ اإلطراب، هذا إطراب الحروف، لـ 

اإلطراب، لؿ حرف كػٍل حرف كصٍب وكػل مبـل طؾك السؽقن ٓ محؾ لف مـ 

 وجزم مبـل طؾك السؽقن ٓ محؾ لف مـ اإلطراب.

وتاء التلكقث: حرف تلكقث مبـل طؾك السؽقن ٓ  فعؾ ماضٍ  ذهب: "ذهبت"

 "اذهبن"اذهب: فعؾ أمر والـقن  "اذهبن "محؾ لف مـ اإلطراب، لق قؾت: اذهب

كقن تقكقد أو كؼقل حرف تقكقد مبـل طؾك الػتح ٓ محؾ لف مـ اإلطراب، لق قؾت: 

حرف العطػ القاو حرف ططػ مبـل طؾك الػتح ٓ محؾ لف  "جاء محؿٌد وخالٌد "
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 اإلطراب. مـ

، أطرب يا: حرف كداء مبـل طؾك السؽقن ٓ محؾ لف مـ "يا محؿُد " لو قؾت:

 اإلطراب، هذا إطراب الحروف إطراب ثابت ما يتغقر.

الػعؾ الؿاضل لق أردكا أْن كعرب ذهب أو دخؾ أو خرج أو اكطؾؼ أو استخرج 

فعٌؾ ماٍض، أو كان أو لقس أو كعؿ أو بئس أو ضـ كؾفا إطراهبا واحد، كبقـ الـقع 

 وحركة البـاء مبـل طؾك الػتح، ومحؾ اإلطراب ٓ محؾ لف مـ اإلطراب.

 "لقسوا"أو  "اكطؾؼوا"أو  "جؾسوا"أو  "كاكوا"أو  "ذهبوا"لق أردكا أْن كعرب 

 "ذهبت "مبـل طؾك الػتح الؿؼدر ٓ محؾ لف مـ اإلطراب، كؾفا كؼقل فعؾ ماضٍ 

طؾك الػتح الؿؼدر ٓ محؾ لف مـ كؼقل: فعٌؾ ماٍض مبـل  "لست"أو  "كـت"أو 

 اإلطراب.

أطرب اذهب أو اجؾس أو اسؽـ استغػر فعؾ أمٍر مبـل طؾك السؽقن ٓ محؾ 

لف مـ اإلطراب، ادخؾقا أو اذهبقا أو اسؿعقا أو آمـقا فعؾ أمر مبـل طؾك حذف 

 الـقن ٓ محؾ لف مـ اإلطراب.

، "الحقاهِد إلى "أو  "اقِض بالحق"أو  [031]الـحل:  (ہ ہ ہ ہ)

كؼقل: فعؾ أمر مبـل طؾك حذف حرف العؾة ٓ محؾ لف مـ اإلطراب، هذه 

إطرابات ثابتة ما تتغقر يف الحروف والؿاضل وإمر، اكتفقـا مؿا قبؾ خط اإلطراب 

 ولقس فقفا كالٌم أكثر مـ ذلؽ، هذا كؾ ما ُيؼال فقفا.

لـحق فؾفذا ٓ يتعرض الـحقيقن لفا بعد ذلؽ هذا آخر طفدي هبا، وكؾ ا

الباقل هق لؿا بعد خط اإلطراب إفعال الؿضارطة وإسؿاء هذا الذي يحتاج 

 إطرابف إلك تلمؾ.

  اتػضل؟-يا إخوان-هل هـاك سمال ، 

مبـل طؾك الضؿ، طؾك  فعؾ ماضٍ  قا(ذهب)هؾ يصح أن كؼقل إطراب الطالب: 
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 .....أساس أن الضؿ يـاسب

كعؿ، هذا شرحـاه يف ]الـحق الصغقر[ قؾـا الـحقيقن يرون أّن الػعؾ  الشقخ:

الؿاضل مبـل طؾك الػتح دائًؿا الظاهر أو الؿؼدر وهذا هق الصحقح، بعض كتب 

الـحق التعؾقؿل مـ باب التسفقؾ ٓ مـ باب العؾؿ مـ باب التسفقؾ يؼقلقن لؽؾ 

وطؾك  (ذهبقا)الضؿ يف  وطؾك (ذهَب )صالب إّن الػعؾ الؿاضل مبـل طؾك الػتح يف 

 أسفؾ فؼط لقس أكف ققل طؾؿل أو صحقح. (ُت بْ هَ ذَ )السؽقن يف 

لؽـ الذي أراه أكؽ تؼقل مبـل طؾك الػتح أسفؾ، فقعرف الطالب الؿسللة طؾك 

صقاهبا مـذ البداية سفؾة لقست صعبة، اكتفقـا هذا ما يتعؾ ؼ باإلطراب السفؾ، 

اإلطراب الؿـضبط إطراب إفعال  اكتفقـا مـ اإلطراب السفؾ ســتؼؾ إلك

 الؿضارطة وإسؿاء.

  إسؿاء وإفعال الؿضارطة أيًضا إلطرابفا ثالثة أركان، إذا أردت أْن

 تعربفا إسؿاء وإفعال الؿضارطة لفا ثالثة أركان مرطقة ٓ ُبدَّ أْن تراطقفا: 

 مضارع.أما الػعؾ الؿضارع فتبدأ إطرابف ببقان كقطف، فتؼقل: فعٌؾ  -

وأما آسؿ فتبدأ إطرابف ببقان مققعف يف الجؿؾة، الػعؾ الؿضارع تبدأ إطرابف  -

ببقان كقطف، مثؾ الحروف والؿاضل وإمر، الؿضارع إذا أردت أْن تبدأ إطرابف 

فتبدأ إطرابف ببقان كقطف، ماذا تؼقل؟ فعٌؾ ماٍض، إذا قؾت يف إطرابف غقر فعؾ مضارع 

 فنطرابؽ خطل.

محؿٌد:  "محؿٌد يذهب"؟ فعٌؾ مضارع، "يذهب محؿٌد "ذهب يف ما إطراب ي

خرب خطل، فعؾ مضارع تبدأ  :مبتدأ، ويذهب: فعؾ مضارع ما تؼقل خرب لق قؾت

إطرابؽ بؼقلؽ فعٌؾ مضارع، وطرفتؿ أّن كؾ فعؾ ٓ ُبد  لف مـ فاطؾ فنْن ضفر وإٓ 

هق، والجؿؾة  ففق ضؿقٌر مسترت، فقذهب فعؾ مضارع وفاطؾف ضؿقٌر مسترت تؼديره

 مـ الػعؾ والػاطؾ الؿسترت خرب الؿبتدأ.



 e 

g h 
f  42 

 وبعض، ضوابطه ومصطلحاته، أركانه اإلعراب

 
ي الجؿؾة، فال يصح أْن تؼقل يف أيعـل أّن الخرب لقس يذهب بؾ يذهب هق 

 يذهب أكف خرب.

، كان: ترفع اسؿفا وتـصب خربها فؿحؿٌد: "كان محؿٌد يؾعب" لو قؾت:

رفعف  اسؿفا مرفقع، ويؾعب: ما تؼقل خرب كان تؼقل فعؾ مضارع مرفقع وطالمة

الضؿة، والػاطؾ مسترت تؼديره هق، والجؿؾة مـ الػعؾ والػاطؾ خرب كان يف محؾ 

محؿًدا: مػعقل  "ضــت محؿًدا يؾعب"وكذلؽ  "إّن محؿًدا يؾعب"كصب، ومثؾف 

تؼقل فعؾ مضارع، ثؿ الػعؾ والػاطؾ يف  بف أول ويؾعب: ما تؼقل مػعقل بف ثانٍ 

 محؾ الؿػعقل الثاين وهؽذا.

الؿضارع ٓ تبدأ إطرابف إٓ بؼقلؽ فعؾ مضارع، فؾفذا كؼقل إًذا فالػعؾ 

، فتؼقل: َمـ: "َمن يجتفد يـجح"إفضؾ طـدما تعرب يف أسؾقب الشرط فتؼقل: 

أداة شرط، ويجتفد تؼقل: فعؾ مضارع مجزوم بَؿـ وهق فعؾ الشرط، ويـجح 

 تؼقل: فعؾ مضارع مجزوم بَؿـ وهق جقاب الشرط، هذا إفضؾ.

يجتفد: فعؾ الشرط مجزوم بَؿـ،  "َمن يجتفد يـجح" ت وقؾت:لؽن لو تجوز

ويـجح: جقاب الشرط مجزوم بَؿـ٪ هذا مـ التساهؾ الذي يؼبؾ ٕكف معروف أّن 

فعؾ الشرط يؽقن فعؾ مضارع، لؽـ لق التزمت بالؼاطدة فبدأت بؼقلؽ فعٌؾ 

 مضارع لؽان أفضؾ يػضؾ الؼاطدة.

كقطف، وآسؿ إذا أردت أْن تبدأ إطرابف ٓ هذا الػعؾ الؿضارع كبدأ إطرابف ببقان 

تؼقل: محؿٌد طؾؿ مع أكف  "جاء محؿٌد "تبدأ إطرابف ببقان كقطف، ٓ تؼقل يف إطراب: 

طؾؿ، لؽـ يف اإلطراب ٓ تبدأ إطراب آسؿ ببقان كقطف، وإك ؿا تبدأ إطرابف ببقان 

تالف مققعف مققعف يف الجؿؾة، آسؿ لف وضائػ مختؾػة هذه القضائػ تختؾػ باخ

 يف الجؿؾة.

ي الؿعـك الذي يدل أآسؿ كؾؿا وقع يف مققع يف الجؿؾة فنّن وضقػتف الـحقية 

طؾقف الؿعـك الـحقي لقس الؿعـك الؾغقي، معـاه الـحقي يختؾػ باختالف مققعف 
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يف الجؿؾة، فؿحؿد محؿد طؾؿ يدل طؾك إكسان ذكر هذا الؿعـك الؾغقي، ٓ، لؽـ 

ي طؾك الذي أففـا َدَل طؾك الؿؽرم،  "كرم محؿٌد إستاذأ"طـدما تضع محؿد يف 

 فعؾ اإلكرام، وآسؿ إذا دل طؾك َمـ فعؾ الػعؾ فاطؾ.

هق كػسف محؿد لؽـ تغقر مققعف يف الجؿؾة هـا،  "أكرم أخي محؿًدا" لو قؾت:

ًٓ طؾك الُؿؽرم  ي طؾك َمـ وقع طؾقف الػعؾ تغقرت وضقػتف الـحقية هـا، أفققع دا

الؿعـك الذي يدل طؾقف الؿعـك الـحقي، فتـظر لفذا الؿعـك الـحقي ي تغقر أ

 الؿعـك الذي يدل طؾقف آسؿ باختالف مقاقعف يف الجؿؾة.

اسؿ أو فعؾ؟ اسؿ، تؼقل: خائٌػ الخائػ هذا اسؿ، إذا  "خائف"يعـل كؾؿة 

ًٓ طؾك َمـ فعؾ الؿجلء صار فاطؾ،  "جاء الخائف"قؾت:  هدأت "وقع دا

ًٓ طؾك َمـ وقعت التفدئة طؾقف مػعقل بف، لق قؾت: وقع  "الخائَف  جاء محؿٌد "دا

خائػ هـا اسؿ لؽـ دلت طؾك ماذا؟ ما دلت طؾك الجائل وٓ دلت طؾك  "خائًػا

 َمـ وقع الػعؾ طؾقف، ٓ دلت طؾك هقئة محؿد وحالة محؿد وقت الؿجلء حال.

ت: هق آسؿ الؿـصقب الذي يدل طؾك الفقئة والحالة، لق قؾ: الحال

أيـ وقع آسؿ هـا؟ وقع يف ابتداء الجؿؾة فـؼقل مبتدأ وهؽذا،  "الخائف جاء"

آسؿ تختؾػ وضائػف الـحقية الؿعـك الذي يدل طؾقف باختالف مققعف يف الجؿؾة، 

ي القضقػة الـحقية التل أالؿطؾقب مـؽ يف اإلطراب أْن تبقـ مققعف يف الجؿؾة 

ف هذه الؿقاقع باختالف هذه الؿعاين أداها طـدما وقع يف هذا الؿققع باختال

الـحقية يختؾػ لػظ العرب لف مرة يرفعقكف ومرة يـصبقكف ومرة يجروكف بـاًء طؾك 

 اختالف هذه القضائػ الـحقية الؿقاقع.

إذا أردكا أْن كبدأ إطراب آسؿ فـبدأ إطرابف ببقان مققعف يف الجؿؾة، ٓ كبقـ 

ببقان كقطف كؼقل اسؿ إٓ يف مقضع واحد  كقطف إٓ يف مقضع واحد، ٓ كبدأ إطرابف

تؼقل: محؿد: اسؿ  "سؾؿت طؾى محؿدٍ "إذا سبؼ بحرف جر، إذا سبؼ بحرف جر 

مجرور تبدأ بؼقلؽ اسؿ، اسؿ كان هذا مثؾ الؿبتدأ لقس اسؿ ما تؼقل اسؿ إطرابف 



 e 

g h 
f  44 

 وبعض، ضوابطه ومصطلحاته، أركانه اإلعراب

 
اسؿ كان ولقس اسؿ، هذا الركـ إول يف الؿضارع تبقـ كقطف ويف آسؿ تبقـ 

 الجؿؾة.مققعف يف 

الركـ الثاين والثالث، الركـ الثاين والثالث يف إطراب إسؿاء والؿضارع 

فالركـ الثاين والثالث سـؿقز بقـ الؿعربات والؿبـقات مـ إسؿاء والؿضارع، 

فالؿعربات كبقـ حؽؿفا اإلطرابل وطالمة إطراهبا، الؿعرب مـ الؿضارع 

ّن الحركات التل طؾقفا ي أأوالؿعرب مـ إسؿاء هذه معربات، إذا كاكت معربات 

 حركات بـاء أم طالمات إطراب؟ طالمات إطراب.

إًذا كبقـ حؽؿفا اإلطرابل ٓ ُبد  لفا مـ حؽؿ إطرابل وكبقـ طالمة إطراهبا، 

فـؼقل: مرفقٌع وطالمة رفعف كذا أو مـصقٌب وطالمة كصبف كذا أو مجروٌر وطالمة 

 ربات.جره كذا أو مجزوٌم وطالمة جزمف كذا، هذا يف الؿع

والؿبـل مـ إسؿاء والػعؾ الؿضارع كبقـ حؽؿف اإلطرابل وحركة بـائف، ٓ 

ُبد  مـ حؽؿ إطرابل لألسؿاء والؿضارع وحركة البـاء٪ ٕهنا مبـقات كبقـ حؽؿفا 

 
 
  اإلطرابل وحركة البـاء فـؼقل: يف محؾ رفٍع مبـل

 
 طؾك كذا، يف محؾ كصب مبـل

 
 
 طؾك ك طؾك كذا، يف محؾ جر مبـل

 
 طؾك كذا. ذا، يف محؾ جزم مبـل

مبـل طؾك  ، فجاء: فعؾ ماضٍ "جاء الطالب" فنذا أردت أْن تعرب قولك:

جاء "الػتح ٓ محؾ لف مـ اإلطراب، والطالب: فاطٌؾ مرفقع وطالمة رفعف الضؿة، 

 "أكرمُت خالًدا"همِٓء: فاطؾ يف محؾ رفٍع مبـل طؾك الؽسر، تؼقل:  "همٓءِ 

: مػعقٌل بف مـصقب وطالمة كصبف "خالًدا"كف الؿؽرم، إطراب خالًدا: مػعقل بف ٕ

 الػتحة.

  سقبويه: "أكرمت سقبويه"
 
طؾك الؽسر،  مػعقٌل بف يف محؾ كصب مبـل

 "أكرمت خؿسة طشر صالًبا"
 
طؾك  ، خؿسة طشر: مػعقٌل بف يف محؾ كصب مبـل

كصبف الػتحة،  ، مئة: مػعقٌل بف مـصقب وطالمة"صالٍب  مئةَ  ُت مْ أكرَ "فتح الجزئقـ، 

 اسؿ مجرور وطالمة جره الؽسرة. "سؾؿت طؾى إستاذ"و
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اسؿ يف محؾ جر مبـل طؾك السؽقن،  ، الذي:"سؿؾت طؾى الذي بجوارك" 

سؾؿت طؾى خؿسة "اسؿ يف محؾ جر مبـل طؾك الػتح، و "سؾؿت طؾى الذين"و

الؽاف اسؿ يف  "سؾؿت طؾقك"اسؿ يف محؾ جر مبـل طؾك فتح الجزئقـ،  "طشر

 حؾ جر مبـل طؾك الػتح.م

إًذا فـػرق هـا بقـ الؿعربات والؿبـقات، فالؿعرب مرفقع مـصقب مجرور 

 مجزوم والؿبـل يف محؾ رفع يف محؾ كصب يف محؾ جر يف محؾ جزم.

هذا ما يتعؾ ؼ بذكر وبقان إركان، هـاك أركان مرطقة لؾؿعرب الؿطؾقب أْن  

تعؾؿ ٓ ُبد  أْن تشرح هذه إركان وتليت هبا تستقيف هذه إركان خاصًة يف التعؾقؿ وال

كامؾة، أما لق كـت تعرب لـػسؽ أو مثاًل مع زمالء يعرفقن هذه إركان وأردتؿ أْن 

 تتخػػقا مـ بعضفا مـ إشقاء الؿعروفة والؿتػؼ طؾقفا والؿؽرورة ففذا أمر آخر.

مثاًل معروف  لؽـ هذه إركان ٓ يؽقن اإلطراب كاماًل إٓ باستقػائفا، يعـل

طـد الجؿقع والصغار والؽبار أّن الحروف والؿاضل وإمر لقس لفا محؾ مـ 

مبـل طؾك الػتح، مـ حرف جر  اإلطراب، فؾفذا يتخػػ كؼقل: جاء فعؾ ماضٍ 

 مبـل طؾك السؽقن٪ ٕكف معروف أكف ٓ محؾ لفا مـ اإلطراب.

ٓ محؾ لفا مـ ثؿ جاء جقٌؾ بعد ذلؽ ٓ يعرف أّن الحروف والؿاضل وإمر 

كقػ الحروف ما لفا محؾ مـ يؼقل: و ؽؾ،اإلطراب، فصار بعضفؿ يستش

 كؼقل: كعؿ. اإلطراب، والؿاضل ما لف محؾ مـ اإلطراب؟

 أكؽ إذا أردت اإلطراب كاماًل تستقيف هذه إركان، لؽـ مع : فالخالصة

ا أمر أو تخػػت مـ بعضفا مـ الؿتػؼ طؾقف ففذكـت طؾك طجؾة زمالئؽ مثاًل أو 

 آخر، وأيًضا ٓ يجب الرتتقب بقـفا يجقز أْن تؼدم بعضفا طؾك بعض.

فاطؾ مبـل طؾك الؽسر يف  أْن تؼول يف همٓء: "جاء همٓء"يعـي لك مثاًل يف 

محؾ رفع، أو تؼقل: همٓء فاطؾ يف محؾ رفٍع مبـل طؾك الؽسر، أو تؼقل: همٓء 

 
 
  طؾك الؽسر فاطٌؾ يف محؾ رفع، أو تؼقل يف مبـل

 
طؾك الؽسر يف محؾ  همٓء: مبـل
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رفٍع فاطٌؾ وكحق ذلؽ الؿطؾقب أْن تستقيف هذه إركان، هذا ما يتعؾ ؼ ببقان 

 إركان.

أن كذكر بعض ما يتعؾ ؼ باإلطراب وضقابطف وتـبقفات تتعؾؼ بف، ذكركا مـ 

قبؾ أّن هـاك فرًقا بقـ مصطؾحات الؿعرب ومصطؾحات الؿبـل، الـحقيقن 

الؿعربات بؿصطؾحات ويخصقن الؿبـقات بؿصطؾحات، هل غالًبا يخصقن 

 معروفة ومستعؿؾة طؾك الصقاب لؽـ كـبف طؾقفا وكـص طؾقفا.

فؿـ الؿصطؾحات التل يػرققن فقفا بقـ الؿعربات والؿبـقات ما ذكركاه مـ 

الؿصطؾحات التل تبقـ الحؽؿ اإلطرابل، فالؿعربات يبقـقن حؽؿفا اإلطرابل 

مـصقب مجرور مجزوم، والؿبـقات يبقـقن حؽؿفا اإلطرابل  بؼقلفؿ: مرفقع

لقست حركة البـاء، يبقـقن حؽؿفا اإلطرابل بؼقلفؿ: يف محؾ رفع، يف محؾ كصب، 

 يف محؾ جر، يف محؾ جزم.

هق الؾػظ الؼؾقؾ الدال طؾك  -كؿا تعرفقن-طـدما كؼقل مصطؾح فالؿصطؾح 

ما كؼقلف يف كؾ مرة كصطؾح طؾك أكـا الؿعـك الؽثقر، يف معاين كثقرة كالم كثقر بدل 

إذا قؾـا هذه الؽؾؿة أو هذه العبارة فـريد هبا هذا الؿعـك الؽثقر الؽالم الؽثقر، هذا 

 هق آصطالح.

مرفقع يدل طؾك أّن الحؽؿ  فؿرفوع مصطؾح يدل طؾى ماذا؟ إذا قؾت:

  مـ أني بدٓأاإلطرابل هق الرفع، وأّن الؽؾؿة مـ حقث البـاء واإلطراب معربة، 

محؿد: فاطؾ حؽؿف الرفع وهق معرب، تحذف حؽؿف الرفع  "جاء محؿٌد "تؼقل: 

ي حؽؿف الرفع والؽؾؿة معربة، وققلفؿ: يف أوهق معرب تؼقل مرفقع، مرفقع 

محؾ رفع، يدل طؾك أّن الحؽؿ اإلطرابل هق الرفع وأّن الؽؾؿة مـ حقث البـاء 

 واإلطراب مبـقة، كختصر ذلؽ وكؼقل يف محؾ رفع.

لؿا شرحـاه مـ  لؿاذا قالقا يف الؿبـل يف محؾ رفع وقالقا يف الؿعرب مرفقع؟

الػرق بقـ الؿعربات والؿبـقات، أن إحؽام اإلطرابقة إذا دخؾت طؾك الؿعربات 
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فنهنا تدخؾ طؾقفا وتمثر يف لػظفا، وإذا دخؾت طؾك الؿبـقات فنهنا تدخؾ طؾقفا وٓ 

 تمثر يف لػظفا.

ًٓ بالؿثا ؟ (جاء) ماذا يليت بعد (،جاء)ل يتضح الؿؼال، لق أخذكا كلخذ مثا

ي الؿحؾ الؿقضع ألؾػاطؾ والػاطؾ حؽؿف الرفع،  الؿحؾ الذي بعدها محؾ  

الؿؽان الذي بعد جاء محؾ رفع، هذا الؿحؾ هؾ يؼع فقف آسؿ الؿبـل؟ كعؿ، جاء 

 هذا، هؾ يؼع فقف آسؿ الؿعرب؟ كعؿ، جاء محؿد.

حؽؿف الرفع؟ يؼع يف محؾ رفع  ي يف محؾ  أإًذا محؿد يؼع يف محؾ رفٍع 

 ي يؼع يف محؾ  أوالؿبـل يؼع يف محؾ رفع؟ يؼع، إًذا كالهؿا يؼع يف محؾ رفع 

حؽؿف الرفع، وإقرب الؽؾؿات أقرب الؿصطؾحات لؾؿعاين الؾغقية هل 

 فع.ي محؾ حؽؿف الرأمصطؾحات الـحقيقـ والصرفققـ، كؼقل: محؾ رفع 

حؽؿف الرفع، الػرق  ي محؾ  أإًذا فالؿعرب والؿبـل كالهؿا يؼع يف محؾ رفع، 

ي يؼع هق يف الؿحؾ كعؿ لؽـ ما يتلثر لػظف، أفؼط،  رفعٍ  أّن الؿبـل يؼع يف محؾ  

والؿعرب يؼع يف محؾ رفع ويتجاوز ذلؽ إلك أّن لػظف يتلثر هبذا الؿحؾ ويؼبؾ 

 طالمة إطرابف وهق الضؿة يف الرفع.

 اي محؾف محؾ رفٍع، ولػظف لقس مرفقطً أعـك ذلؽ أّن الؿبـل مرفقع الؿحؾ م

ي قبؾ إثر، أي لؿ يؼبؾ أثر الرفع، والؿعرب محؾف محؾ رفع ولػظف مرفقع أ

 فالؿعرب مرفقع الؿحؾ والؾػظ، والؿبـل مرفقع الؿحؾ فؼط دون الؿبـل.

ققا بقـفؿا فؼالقا الؿعرب مرفقع  والؾػظ، والؿبـل ي مرفقع الؿحؾ أفؾفذا فر 

ي وقع يف محؾ الرفع ولؿ يتلثر لػظف يف أقال مبـل ٓ، الؿبـل يف محؾ رفٍع فؼط، 

 محؾ رفع فؼط، ثؿ اختصر وقؾ يف محؾ رفع.

يف أسؿاء  وأيًضا هـا فرٌق آخر يف الؿصطؾحات بقن الؿعربات والؿبـقات: 

سؽقن، الحركات الحركات التل طؾك الؿعربات يسؿقهنا ضؿٌة فتحٌة كسرٌة و

والحركات التل طؾك الؿبـقات يسؿقهنا ضٌؿ فتٌح كسٌر وسؽقن، وهذا مستعؿؾة 



 e 

g h 
f  48 

 وبعض، ضوابطه ومصطلحاته، أركانه اإلعراب

 
 الخطل فقفا قؾقؾ.

محؿٌد: فاطؾ وطالمة رفعف الضؿة ما كؼقل الضؿ٪ ّٕن  "جاء محؿٌد " محؿدٌ 

طالمة الرفع هذه طالمة إطراب طؾك معرب كؼقل الضؿة، لؽـ لق قؾـا مثاًل: مـذ 

ما كؼقل مبـل طؾك الضؿة مبـل طؾك الضؿ٪ ّٕن هذا حرف جر مبـل طؾك الضؿ 

 الحركة هـا حركة بـاء، حركات البـاء مـ دون تاء تلكقث ضٌؿ فتٌح كسٌر.

الحركة التل طؾك خالًدا فتحة كؼقل: مـصقب  "أكرمت خالًدا" لو قؾـا مثاًل:

وطالمة كصبف الػتحة، لؽـ الذيـ ما الحركة التل طؾك الذيـ؟ فتٌح كؼقل مبـل طؾك 

كسرٌة، وأما سقبقيف كسٌر وأما  "سؾؿت طؾى محؿدٍ "لػتح وكذلؽ يف الجر ا

 "ٓ تؾعب"السؽقن ففق متػؼ يف البـاء مـ مبـل طؾك السؽقن ويف اإلطراب 

 مجزوم وطالمة جزمف السؽقن.

فلخربوين طـ سقبقيف هؾ هق اسٌؿ مجرور  -بارك اهلل فقؽؿ-فنذا ففؿتؿ ذلؽ 

سر ففؿـا ذلؽ أكا ما أسللؽؿ طـ ذلؽ، أكا أم اسٌؿ مؽسقر؟ هق مبـل طؾك الؽ

أخقركؿ بقـ إمريـ كؼقل مجرور أو كؼقل مؽسقر؟ كؼقل مؽسقر٪ ّٕن مؽسقر 

ملخقذ مـ الؽسر، وأما مجرور ففذا مصطؾح طرفـا أكف ٓ يطؾؼ إٓ طؾك الؿعرب 

 إذا كان حؽؿف الجر.

ما كؼقل  خالًدا مـصقب لؽـ "أكرمت خالًدا"الذيـ هذا مػتقح، و ولو قؾـا:

ي مبـل طؾك الػتح مؽسقر مبـل طؾك الؽسر، مـذ هذا أمػتقح، ٓ، مػتقح 

مضؿقم، هذه مصطؾحات مستعؿؾة خاصًة يف الؽتب الؿتؼدمة حتك يف الؽتب غقر 

الـحقية الؾغقية يف التػاسقر يف كتب الحديث شرح الحديث يف كتب التػسقر كثقر 

ا.  جدًّ

ولق جاءت كؾؿة مثاًل مبـقة طؾك الؽسر الذيـ يؼقل هذا اسٌؿ مػتقح،  يؼول:

 
 
  يؼقل هذا مؽسقر، فتػفؿ أكف يريد أْن يؼقل مبـل

 
طؾك الؽسر، هذه  طؾك الػتح مبـل

 مـ أهؿ الؿصطؾحات التل يػرققن هبا بقـ الؿعربات والؿبـقات.
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يا -كذكر أن شقًئا مـ ضقابط اإلطراب مـ الضقابط ضقابط اإلطراب 

ي بعضفا مػقد أؾة ولؽـفا مختؾػة ومتػاوتة يف الػائدة، حؼقؼًة لقست قؾق -إخقان

ا وهـاك ضقابط لقست  ا٪ ٕكف يضبط كؾؿاٍت وأسالقب كثقرة ففذه مفؿة جدًّ جدًّ

مفؿة٪ ٕهنا تضبط أشقاء معقـة أو أسالقب غقر مشفقرة هذه يؿؽـ أْن كـظر إلقفا 

 فقؿا بعد.

 كالًما كثقًرا،  فلكت تحرص طؾى الضوابط الؿشفورة الؿفؿة التي تضبط

 ؿثاًل إسؿاء تـؼسم قسؿقن: ف كؾؿا ضبط شقًئا كثقًرا تػرغت لؿا سواه وهؽذا،

 آسم إما ضؿقر الضؿائر. -

 ي لقس بضؿقر هذه إسؿاء.أأو اسم ضاهر  -

الضؿائر إطراهبا مـضبط لفا قاطدة العرب هل التل وضعتفا والتزمت هبا 

نذا ضبطفا وتؿركت طؾقفا فؿعـك ذلؽ أكؽ وسـعرففا إْن شاء اهلل كتؽؾؿ طؾقفا، ف

ا يف الؽالم ٓ تخؾق صػحة بؾ  ضبط إطراب كصػ إسؿاء، الضؿائر كثقرة جدًّ

ا.  وجف يف الؿصحػ مـ طدد مـفا، فنذا ضبط إطراهبا فؼد ضبط إطراًبا كثقًرا جدًّ

قاطدة واحدة تضبطفا لؽ آٓف الؿقاضع يف الؼرآن، يعـل فؼط مثاًل الػاطؾ 

مثاًل هـاك ضابط يضبط كصػ باب الػاطؾ كصػ باب الػاطؾ مضبقط الػاطؾ 

ا  ضبط ٓ يؼبؾ التغقر، يبؼك الـصػ الثاين تلمؾ فقف، يعـل يف ضقابط مفؿة جدًّ

ا، ويف ضقابط ٓ تضبط كؾؿات قؾقؾة وأسالقب قؾقؾة.  تضبط أشقاء كثقرة جدًّ

قفا وتـتفل فـحـ سـذكر ما تقسر مـ هذه الضقابط لعؾؽ هتتؿ هبا وتتؿرن طؾ

مـفا بعد أْن تتؼـفا، ثؿ تتػرغ وتسلل وتبحث طـ ضقابط أخرى، مـ ضقابط 

اإلطراب مثاًل: إطراب الػعؾ الؿضارع مـضبط٪ ّٕن الؼاطدة يف إطراب الػعؾ 

الؿضارع تؼقل: الػعؾ الؿضارع يـتصب يف طشرة مقاضع ويجزم يف خؿسة 

طراب جؿقع إفعال مقاضع ويرفع فقؿا سقى ذلؽ، هذا الضابط سقضبط لؽ إ

 الؿضارطة.
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فقـصب يف طشرة مقاضع إذا وقع بعد حرف مـ الحروف التل يـتصب 

الؿضارع بعدها وهل: َأْن بػتح الفؿزة وسؽقن الـقن َأْن ولـ وكل وإًذا وٓم 

التعؾقؾ وٓم الجحقد وحتك وقبؾ الػاء السببقة وواو الؿعقة، وأو التل بؿعـك إلك 

ببقة وواو الؿعقة وهذه شرحـاها يف ]الـحق الصغقر[ ذكركاها أْن أو إٓ أْن وفاء الس

 بلمثؾتفا وشرحـاها يف ]الـحق الصغقر[.

وُيجزم يف خؿسة مقاضع إذا سبؼ بؾؿ أو لؿا أو ٓ الـفاية أو ٓم إمر أو 

أدوات الشرط الجازمة، فنْن خرج طـ هذه الؿقاضع الخؿسة طشر فنّن حؽؿف 

كان محؿٌد "أو  "محؿٌد يذهُب "أو  "محؿٌد يذهب "الرفع، فلكت إذا قؾت: 

، يذهب: فعؾ مضارع "ضــت محؿًدا يذهب"أو  "أّن محؿٌد يذهب"أو  "يذهب

 مرفقع٪ ٕكف يف كؾ هذه الؿقاضع لؿ يسبؼ بـاصب وٓ بجازم.

جئت كي "، هذا كصب مسبقق بلْن، "ٓ ُبدَّ أْن يذهب محؿٌد " إْن قؾت:

هذا يـتصب  "حتى أططقك ما سللت اكتظر"هذا يـتصب مسبقق بؽل،  "أسللك

هذا  "ٓ تؾعب يف الؿسجد"هذا مجزوم مسبقق بؾؿ،  "لم أكتفي بعد"بعد حتك، 

 مجزوم وهؽذا.

فالؿضارع لف ضابط سفؾ، فقـتصب يف الؿقاضع العشرة ويجزم يف الؿقاضع 

 الخؿسة وما سقى ذلؽ يؽقن مرفقًطا.

، ما جاء فعؾ مضارع، [3-0]البؼرة:  (ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ  ٻ ٱ ٻ)

، هذا فعؾ مضارع يممـقن سبؼ بالذيـ، الذيـ لقس مـ [2]البؼرة:  (ڀ ٺ)

 (ڀ ٺ)مقاضع الـصب وٓ مقاضع الجزم، إًذا هل فعؾ مضارع مرفقع، 

 هذا مرفقع وطالمة رفعف ثبقت الـقن. :[٣]البؼرة:

، كؾ الؿضارطات مرفقطة [2]البؼرة:  (ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ)  

ٺ ٺ ٺ )، [2]الزمر:  (ڳ ڳ ڳ ڱ)لؿ تسبؼ بـاصب وٓ بجازم، 

، أفعال مضارطة لقست يف مقاضع الـصب وٓ [9]اإلسراء:  (ٿ ٿ ٿ ٿ



 e 

g h 
f  50 

 وبعض، ضوابطه ومصطلحاته، أركانه اإلعراب

 
 الجزم إًذا فحؽؿفا الرفع، الػعؾ الؿضارع كؾف اكتفقـا مـف بضابطف.

 الطالب: الجر؟

 هذا خاص بإسؿاء.قؾـا الجر ٓ يدخؾ طؾك الؿضارع الجر  الشقخ:

 جقاب الطؾب.... الطالب:

جقاب الطؾب هذا يؽقن يف ]الـحق الؽبقر[ إْن شاء اهلل، والجؿفقر  الشقخ:

 يعقدوكف إلك الشرط أصاًل يجعؾقكف شرًصا.

لؿاذا مرفقع؟ لؿ يسبؼ بـاصب  (ۓ)، [0]الػؾق:  (ٿ ٿ ٹ ٹ)

ڃ ڃ )، [1]الـَّاس:  (ک ک گ گ گ)وٓ بجازم، 

چ ): مسبقق بؾـ كصب، (ڃ)، [83]يوسف:  (چ چ چ چ ڇ

 : مسبقق بـصب.(چ

: هذا (ڄ ڃ)و (ڌ)، [048]البؼرة:  (ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ)

 فعؾ شرط وجقاب شرط مسبققان بالشرط الشرط يجزم فعؾقـ وهؽذا.

يف إسؿاء الؿبـقة العشرة مـ إسؿاء  -يا إخقان-كـتؼؾ إلك ضابٍط آخر ذكركا 

وشرحـاها يف ]الـحق الصغقر[ هل أسؿاٌء سؿاطقة الؿبـقة العشرة أسؿاء إفعال 

لػظفا لػظ إسؿاء٪ ٕكف يؼبؾ شقًئا مـ طالمات إسؿاء الؿؿقزة لؽـ معـاها معـك 

الػعؾ مثؾ صف بؿعـك اسؽت، أو مف بؿعـك اكؽػػ، أو هقفات بؿعـك بعد، أو آمقـ 

فعؾ بؿعـك استجب، أو أف بؿعـك اتضجر وكحق ذلؽ، ما إطراهبا؟ كقطفا اسؿ 

أمر، آسؿ إذا أردت أْن تبدأ إطرابف ٓ تبدأ إطرابف ببقان كقطف، يعـل إذا قؾت اسؿ 

 فعؾ أمر كالم صحقح لؽـ لقس إطراًبا.

ولق ذكرت ذلؽ يف اإلطراب لقس خطًل لؽـؽ ما أطربت، اإلطراب أْن تبقـ 

   ؟[32]اإلسراء: (ہ ہ ہ ھ)مققعف يف الجؿؾة، لق قال لؽ قائؾ: ما إطراب 

ًٓ أكا طرفت أكف اسؿ، وطرفـا أكف مبـل، وطرفـا أكف ٓ بد أْن يدخؾف  تؼقل: أو
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حؽؿ إطرابل ٕكف اسؿ هذه كؾفا مؼدمات، لؽـ هذا مـ اإلطراب الؿشؽؾ ٓ ُبد  أْن 

ًٓ مطؾًؼا٪ ّٕن  تعرف أكثر مـ ذلؽ، أسؿاء إفعال أكثر الـحقيقـ يعربقهنا مػعق

ـك اتضجر تضجًرا، وآمقـ بؿعـك استجب صف بؿعـك اسؽت سؽقًتا، وأٍف بؿع

 استجابًة، وهذا الؿػعقل الؿطؾؼ مصدر مـصقب بعد فعؾف.

تؼقل:  ؟[32]اإلسراء: (ہ ہ ہ ھ)فنذا طرفت ذلؽ ثؿ ققؾ لؽ: أطرب 

: طرفـا أكف مػعقل مطؾؼ، والؿػعقل الؿطؾؼ (ھ)صار اإلطراب سفاًل أن 

ا قؾـا يف محؾ كصب، كان مبـقًّ حؽؿف الـصب فنْن كان معرًبا قؾـا مـصقب وإْن 

وطرفـا أّن إسؿاء أسؿاء إفعال مبـقة، يعـل كؼقل مػعقٌل مطؾؼ يف محؾ كصٍب 

 مبـل طؾك الؽسر.

أطرب آمقـ بعد الصالة، لق جاءك واحد يؼقل لؽ متخصص يف الؾغة العربقة، 

أكت مسؾؿ تؼرأ الػاتحة يف الققم سبعة طشر مرة طؾك إقؾ يف الصؾقات وكؾؿا 

يف الصالة قؾت: آمقـ، ما إطراب آمقـ؟ تؼؾ:  [7]الػاتحة:  (ڄ ڄ)قؾت: 

 آمقـ هذا مػعقٌل مطؾؼ يف محؾ كصب مبـل طؾك الػتح.

مرك آصف، فؼال لل: أطرب صف، تؼقل:  زطجك مزطج فؼؾت له:ولو أ

بالسؽقت وتؼقل أطرب! تؼقل: صف مػعقٌل مطؾؼ يف محؾ كصب مبـل طؾك 

 السؽقن وهؽذا.

  :وهـاك يف الؿسللة قوٓن آخران 

 بعض الـحقيقـ قالقا إهنا مبتدأ والؿرفقع بعدها سد مسد الخرب. -

محؾ لفا مـ اإلطراب٪ ٕهنا جاءت  وبعض الـحقيقـ قالقا إهنا أسؿاء ٓ -

 بؿعـك أفعال إمر وأفعال إمر ٓ محؾ لفا مـ اإلطراب.

الذي يفؿـا أن ويؽػقـا أْن كعرف الؼقل الؿشفقر أّن أسؿاء إفعال إطراهبا يف 

الؿشفقر أهنا مػاطقؾ مطؾؼة، هذه فائدة أن ضبطـاها كؾؿا جاءك مػعقل مطؾؼ 
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رأى الحسـ أو الحسقـ  -َصؾ ك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾ ؿَ -الـبل  يؼقل: جاء يف الحديث أنّ 

: «كِْخ كِْخ »، أطرب «كِْخ كِْخ »قد أخذا تؿرًة مـ تؿر الصدقة، فؿاذا قال لف؟ قال: 

 طرفـا أهنا فعؾ أمر بؿعـك أترك أو دع أو كحق ذلؽ.

ذلؽ اإلطراب فالؿػعقل الؿطؾؼ بؿعـك أترك ترًكا أو اكزجر اكزجاًرا أو كحق 

 مبـل طؾك السؽقن يف محؾ كصب.

 كؼول: 

 السرررررؾؿى ثرررررم واًهرررررا واهررررر اواًهررررر

 

 هرررررري الؿـررررررى لررررررو أكـررررررا كؾـاهررررررا 

: هذا مػعقل مطؾؼ يف محؾ كصب مبـل طؾك الػتح، اكتفقـا مـ "اواهً "أطرب  

 إطراب أسؿاء إفعال.

كـتؼؾ إلك ضابٍط آخر أسؿاء إفعال سؿاطقة وهل كثقرة لؽـ هذه أهؿفا، 

 أسؿاء آستػفام ما إطراب أسؿاء آستػفام. كـتؼؾ إلك

أسؾقب لف أدوات فؽؾ أدواتف أسؿاء إٓ هؾ والفؿزة  -كؿا طرفـا-آستػفام 

حرفان، إًذا هؾ والفؿزة يعربان إطراب الحروف، كؼقل يف إطراب هؾ: حرف 

استػفام مبـل طؾك السؽقن ٓ محؾ لف مـ اإلطراب، ويف إطراب الفؿزة: حرف 

 ـل طؾك الػتح ٓ محؾ لف مـ اإلطراب، إطراب ثابت.استػفام مب

ما "أو ما  "من يف البقت؟" "من أبوك؟"وأما بؼقة أسؿاء آستػفام مثؾ مـ 

إلك آخره هذه  "كم مالك؟" "أين تسؽن؟" "متى تسافر؟"أو متك  "اسؿك؟

-أسؿاء استػفام كقػ ُتعرب؟ هذه أسؿاء إًذا ستعرب إطراب إسؿاء، وإسؿاء 

إذا أردت أْن تبقـ إطراهبا تبقـ مققعفا يف الجؿؾة٪ ّٕن وضقػتفا تختؾػ  -فـاكؿا طر

 باختالف مققعفا يف الجؿؾة.

وإلطراهبا ضابط وهق أّن أسؿاء آستػفام تعرب بنطراب ما يؼابؾفا يف جقاهبا، 

هل أن استػفام تحتاج إلك جقاب، فنذا جاءك استػفام أجبف إجابًة كامؾة طؾك 
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 طرب اسؿ آستػفام بنطراب ما يؼابؾف يف الجقاب.مؼتضاه، ثؿ أ

 "من يف البقت؟"تعقد دائًؿا مع محؿد  "من يف البقت؟" فلكت إذا قؾت مثاًل: 

، محؿٌد: مبتدأ، ويف البقت: صبًعا شبف جؿؾة "محؿٌد يف البقت"ستجقب فتؼقل: 

تؼابؾ كػسفا خرب، يف البقت يف الجقاب ماذا تؼابؾ مـ السمال مـ أو يف البقت؟ صبًعا 

يعـل تؼابؾ يف البقت، يف البقت تؼابؾ يف البقت، ما الذي يؼابؾ مـ يعـل الؿسمول 

طـفا الؿجفقل الذي طرفـاه يف الجقاب؟ محؿد، ما إطراب محؿد؟ مبتدأ إًذا مـ 

 مبتدأ.

مـ: مبتدأ يف محؾ رفع مبـل طؾك السؽقن، ويف البقت: شبف  "من يف البقت؟"

، "أبي محؿٌد "الجقاب الؽامؾ أْن تؼقل:  "أبوك؟من "جؿؾة خرب، لق ققؾ: 

أّن الؿبتدأ هق الؿعؾقم والخرب هق الؿجفقل، الؿبتدأ هق الؿعؾقم  الؼاطدةيؼقلقن: 

 تليت بف شلء معؾقم بقــا، والخرب هق الؿجفقل ما كعرفف فتليت بف لؾػائدة.

الؿعروف يف السمال هق إب يعـل معروف أّن لؽ أًبا، لؽـ  "من أبوك؟"

فتؼقل: أبل هذا الؿعروف الذي سللتؿ طـف أخربكؿ  "من أبوك؟"أسلل طـ اسؿف، 

، فلبل الؿعؾقم مبتدأ ومحؿد الؿجفقل خرب، فلبل يف "أبي محؿٌد "طـف أكف محؿد 

الجقاب ماذا يؼابؾ يف السمال؟ أبقك، ومحؿد يؼابؾ مـ، ما إطراب مـ؟ خرب مؼدم 

لفا الصدارة، هذا خرب مؼدم وأبقك  وجقًبا٪ ٕكف اسؿ استػفام وأسؿاء آستػفام

 مبتدأ ممخر.

ما إطراب محؿًدا؟  "أحب محؿًدا"الجقاب:  "من تحب؟" لو قؾت لك:

مػعقٌل بف مؼدم وجقًبا٪ ٕكف اسؿ  "من تحب؟"مػعقٌل بف، ما إطراب مـ يف ققلؽ: 

تؼقل أمر بؿحؿد هذا  "؟من تؿر"استػفام واسؿ آستػفام لف الصدارة، لق ققؾ: 

 كف مسبقق بحرف جر.واضح أ

، ما إطراب أيـ؟ "أسؽن أمام الؿسجد"تؼقل:  "أين تسؽن؟" لو ققل لك:

متى تسافر؟ أسافر "ضرف مؽان تؼابؾ أيـ أيـ تؼابؾ أمام، أيـ تسؽـ؟ أسؽـ أمام، 
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، ما "كقف جئت؟ جئت راكًبا"، ما إطراب متك؟ ضرف زمان تؼابؾ غًدا، "غًدا

 إطراب كقػ؟ حال وهؽذا.

آستػفام تعرب بنطراب ما يؼابؾفا يف الجقاب، هذه أسؿاء فلسؿاء 

 آستػفام.

أي ركٍض " لو سللتك طن ركضك، فؼؾت لك: -يا إخوان-لو قؾـا 

، ماذا تؼقل يف "أي ركٍض تركض؟"، ما إطراب أي؟ مػعقٌل مطؾؼ "تركض؟

 الجقاب؟ أركض ركًضا شديًدا مثاًل، صارت أي مػعقل مطؾؼ مؼدم.

ىئ ی )، [337الشعراء: ] (ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی)

تؼابؾ يـؼؾبقن مـؼؾًبا  (ىئ ی ی)ـيعـل: يـؼؾبقن مـؼؾًبا سقًئا، ف (ی

 سقًئا وهؽذا، هذا ضابط إطراب أسؿاء آستػفام.

مـ ضقابط اإلطراب أّن الشلء إذا جاء طؾك أصؾف فال  كـتؼل إلى ضابٍط آخر:

ذلؽ يف إطرابف، يذكر ذلؽ يف إطرابف، وإذا جاء طؾك خالف أصؾف فقجب أْن يذكر 

الشلء إذا جاء طؾك أصؾف فال يذكر ذلؽ يف إطرابف، يعـل ٓ يجب ولق ذكر لؿ يؽـ 

خطًل لؽـف لقس مـ اإلطراب، وأما إذا خرج الشلء طـ أصؾف فقجب أْن يبقـ وأْن 

 يذكر ذلؽ يف إطرابف، هذا الضابط لف أمثؾة وتطبقؼات.

 "جاء محؿٌد "والػرطقة طالمات اإلطراب إصؾقة  من إمثؾة طؾى ذلك:

محؿٌد: فاطؾ مرفقع وطالمة رفعف الضؿة، لق قؾت: الضؿة الظاهرة كان صحقًحا 

لؽـ ٓ داطل لذلؽ٪ ّٕن إصؾ يف الضؿة أْن تؽقن ضاهرة، إصؾ يف العالمة أْن 

 تؽقن ضاهرة، فؾق قؾت: الظاهرة صحقح لؽـ ٓ حاجًة لذكره.

قبؾ ذلؽ دطقكا يف العالمات الؿؼدرة  مثاًل أو "جاء الؿفـدسون" لؽن لو قؾت:

، لق قؾت: الػتك: فاطٌؾ مرفقع وطالمة رفعف الضؿة ما يؽػل، "جاء الػتى"لق قؾت: 

يجب أْن تؼقل الضؿة الؿؼدرة٪ ٕكف لق لؿ تؼؾ مؼدرة كان خطًل يف اإلطراب٪ ّٕن 

إمر هـا خرج طـ أصؾف أصؾف الظفقر، فؾؿا خرج طـ أصؾف الظفقر والتؼدير 
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ب أْن يذكر ذلؽ يف اإلطراب، ٓ ُبد  أْن تؼقل الؿؼدرة٪ ٕكف لق لؿ تؼؾ الؿؼدرة وجق

 كان خطًل.

أما بقان السبب ففذا ُسـ ة أفضؾ لؽـ لقس واجًبا، لؽـ أفضؾ أْن تبقـ السبب 

لؽل تبقـ، يعـل تبقـ السبب الذي جعؾ العالمة مؼدرة ٓ ضاهرة، وأيًضا لق أردت 

ماٍض، لؽـ لق أردت أْن تعرب فعاًل كاسًخا إفعال  أْن تعرب ذهب تؼقل: فعٌؾ 

الـقاسخ كان وأخقاهتا، فنكؽ تؼقل يف كذا فعٌؾ ماٍض كاسخ ٓ ُبد  أْن تؼقل كاسخ٪ 

 ّٕن الػعؾ إصؾ فقف أْن يؽقن تاًما، التام يعـل الذي يطؾب فاطاًل.

 هـا خرج كان وأخقاهتا إفعال الـاسخة خرجت طـ إصؾ أن تؽقن تامة

وصارت كاقصة، الػعؾ الـاقص هق الذي يطؾب اسًؿا وخرًبا، فقجب أْن تؼقل يف 

 كان وأخقاهتا فعٌؾ ماٍض كاسخ تبقـ أكف خرج طـ أصؾف التؿام إلك الـؼصان.

فتح:  "فتح الحارس الباب"فعٌؾ ماٍض،  كذلك لو أردت أْن تعرب فتح تؼول:

 تؼقل يف فتح: فعٌؾ ماٍض مبـ "فتح الباب"فعؾ ماضل، و
 
لؾؿجفقل، ٓ ُبد  أْن  ل

ا لؾؿعؾقم، فؾؿا خرج طـ تؼقل مبـل لؾؿجفقل٪ ّٕن إصؾ يف الػعؾ أْن يؽقن مبـقًّ 

 
 
 هذا إصؾ إلك الؿجفقل وجب أْن تبقـ ذلؽ، فؾق قؾت يف فتح: فعٌؾ ماٍض مبـل

لؾؿعؾقم لؽان صحقًحا لؽـ لقس ذلؽ مـ اإلطراب ٓ يجب، أما فتح يجب أْن 

 
 
 ؾؿجفقل وهؽذا كؾؿا خرج شلء طـ أصؾف وجب أْن تـص طؾقف.ل تؼقل مبـل

طرفـا أكؽ إذا أردت أْن تبدأ إطراب  أيًضا من الضوابط يف إطراب الحروف:

الحرف فنكؽ تبقـ كقطف، كقػ تبقـ كقع الحرف؟ الحروف بعضفا حروف طامؾة 

أو وبعضفا حروٌف هامؾة مفؿؾة غقر طامؾة، الحروف العامؾة هل التل تعؿؾ الرفع 

الـصب أو الجر أو الجزم، الحروف العامؾة هل التل ترفع أو تـصب أو تجر أو 

تجزم هذه حروف طامؾة، وهل التل تدرس يف الـحق، الحروف العامؾة ٓ ُبد  أْن 

 تدرس يف الـحق لـعرف طؿؾفا.
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الحروف الفامؾة هل الحروف التل ٓ تعؿؾ لقس لفا طؿؾ، يعـل ما ترفع وٓ 

وٓ تجزم، الحروف العامؾة مثؾ حروف الجر حروف الـصب إّن تـصب وٓ تجر 

وأخقاهتا هذه حروف لفا طؿؾ، الحروف الفامؾة مثؾ هؾ، هؾ حرف هامؾ ما 

 يعؿؾ ما يرفع وٓ يـصب وٓ يجر وٓ يجزم، مثؾ: قد مثؾ سقف مثؾ تاء التلكقث.

ـك تبقـ إذا أردت أْن تبقـ كقع الحرف الفامؾ فنكؽ تبقـ معـاه، كؾ حرف لف مع

معـاه فؼط٪ ٕن ما لف طؿؾ فتؼقل يف هؾ: حرف استػفام، وتؼقل يف سقف: حرف 

تسقيػ، وتؼقل يف كعؿ: حرف جقاب، هذا بقان الـقع، لؽـ إذا أردت أْن تبقـ كقع 

الحرف العامؾ فنكؽ تبقـ معـاه وطؿؾف، فنذا أردت أْن تعرب لـ تؼقل: حرف كػٍل 

 طؿؾف. وكصب، حرف كػٍل هذا معـاه وكصب هذا

 أن ترتكفا تليت، كؽؿؾ بعد إذان إْن شاء اهلل.
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أما الحرف العامؾ فنذا أردت أْن تبقـ إطرابف فنكؽ تبقـ كقطف وطؿؾف،  :قؾـا

فتبدأ إطراب لؿ بؼقلؽ حرف كػٍل وجزم، الـػل معـاه والجزم طؿؾف، وإذا أردت أْن 

حرف شرٍط وجزم، الشرط معـاه تؼقل:  "إْن تجتفد تـجح"تعرب إْن الشرصقة 

تؼقل: حرف تقكقٍد يـصب  "إّن زيًدا قائمٌ "والجزم طؿؾف، وإذا أردت أْن تعرب إْن 

اسؿف ويرفع خربه، تقكقد معـاه يـصب اسؿف ويرفع خربه هذا العؿؾ، لقت حرف 

ـٍ يـصب اسؿف ويرفع خربه وهؽذا.  تؿ

ّن وأخقاهتا أهنا فعؾك ذلؽ مـ غقر الصقاب أْن تؼقل يف الحروف الـاسخة إ

حروف كصب٪ ٕهنا ٓ تعؿؾ الـصب وإك ؿا تعؿؾ كصب آسؿ ورفع الخرب، لقست 

مثؾ كقاصب الؿضارع هذا حرف كصب، فؾفذا ٓ تؼقل يف إّن حرف كصب وإك ؿا 

تؼقل حرف تقكقد يـصب اسؿف ويرفع خربه، ٓ يصح أْن تؼقل يـصب اسؿف فؼط 

 معـاه وتبقـ طؿؾف أيًضا.أو يرفع خربه فؼط٪ ّٕن الحرف تبقـ 

ضابط آخر أيًضا مـ ضقابط اإلطراب: الؽؾؿة إذا أردت يف اإلطراب أْن تـطؼ 

هبا وحدها، سقليت يف ضابط آخر أّن بعض الؽؾؿات تتصؾ ببعضفا قد تتصؾ 

كؾؿتان ببعضفؿا أو ثالث كؾؿات ببعضفا، فتؽقن يف الـطؼ شقًئا واحًدا فنذا أردت 

ؾؿة وحدها، فتـطؼ كؾ كؾؿة وحدها، فؽقػ تـطؼ كؾ أْن تعرب فنكؽ تعرب كؾ ك

 كؾؿة وحدها؟

الضابط يف ذلؽ أّن الؽؾؿة إذا كاكت طؾك أكثر مـ حرف فتـطؼ هبا كؿا هل يف 

الـطؼ، إذا كاكت طؾك أكثر مـ حرف يعـل حرفقـ ثالثة أكثر فتـطؼ هبا كؿا هل قد 
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ل يذهب قد، وسقف سقف، الػعؾ الؿاضل يف ذهبت تؼقل ذهب، يذهبقن تؼق

 وهؽذا.

أو مثؾ ٓم  "ذهبُت "تاء الؿتؽؾؿ يف  فنذا كاكت الؽؾؿة طؾى حرٍف واحد مثل:

، حتك لق كان هذا الحرف القاحد مشدًدا، لق كان حرف وكان "الؽتاب لزيد"الجر 

مشدد ومعؾقم أّن الحرف الؿشدد طبارة طـ حرفقـ لؽـ ُيؽتبان حرًفا واحًدا 

هل اذهب ثؿ كقن التقكقد، فنذا أردت أْن تـطؼ  مشدًدا مثؾ كقن التقكقد يف اذهبـ

بالؽؾؿة الؿؽقكة مـ حرٍف واحد فنكؽ ٓ تـطؼ هبا كؿا هل يف الـطؼ وإك ؿا تـطؼ 

 باسؿفا الذي يف الحروف الفجائقة.

ذهب والؽؾؿة الثاكقة تاء الػاطؾ  الؽؾؿة إولى: "ذهبت"فؾفذا تؼول مثاًل يف 

ؿ، إذا أردت أْن تؽتب يف اإلطراب تؼقل ذهب أو تاء الؿتؽؾؿ ما تؼقل تا الؿتؽؾ

إلك آخره الؽؾؿة الثاكقة تؼقل التاء كؼطتقـ: ما تؽتب فؼط تاء  كؼطتان: فعؾ ماضٍ 

 وحدها ثؿ كؼطتقـ هذا خطل، تؽتب التاء: فاطؾ يف محؾ رفع مبـل طؾك الضؿ.

ٓم إمر ولقس  هذه كؾؿتان الؽؾؿة إولى: "لقـػق"لو أردت أْن تعرب مثاًل 

ٓ إمر هل ٓم تـطؼفا كاسؿفا يف الحروف الفجائقة ٓم إمر، والثاكقة: يـػؼ، 

هذه ٓم الجر يعـل تؼقل: الؽتاب: مبتدأ، الؽؾؿة الثاكقة: الالم  "الؽتاب لزيد"

 حرف جر وزيد: اسؿ مجرور، حتك يف الؽتابة ما تؽتب ٓم وحدها تؼقل: الالم.

،  لو قؾـا: ـَ اذهب: فعؾ أمر ما الؽؾؿة التالقة؟ تؼقل: الـقن حرف تقكقد ما اذهب

تؽتب الـقن وحدها ما يصؾح خطل، كذلؽ اذهبقا الؽؾؿة إولك: اذهب والؽؾؿة 

الثاكقة القاو تؼقل واو الجؿاطة ما تؽتب واو وحدها ٓ ُبد  أْن تؽتب اسؿفا الذي يف 

 الحروف الفجائقة.

مبتدأ الؽاف حرف تشبقف، لق قؾـا مثاًل:  يٌد:ز "زيٌد كإسد"وكذلك مثاًل يف 

كتابف، الؽؾؿة إولك: كتاب والؽؾؿة الثاكقة: الفاء، تؽتب الفاء أو تؽتب هاء الغقبة 

أو هاء الغائب لؽـ ٓ ُبد  أْن تؽتب هاء ما تؽتب ها وحدها، ففذه قاطدة أيًضا مـ 
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طؼ بؽؾؿة وهل حرف ققاطد اإلطراب، ومـ ققاطد الؾغة طؿقًما كؾؿا أردت أْن تـ

 واحد فنكؽ تذكر اسؿفا الذي يف الحروف الفجائقة.

أيًضا لف طالقة بالضابط السابؼ  كـتؼل إلى ضابٍط آخر من ضوابط اإلطراب:

وهق طـدما تعرب ٓ ُبد  أْن تتلكد أّن الؽؾؿة الؿعربة لؿ يتصؾ هبا غقرها٪ ّٕن بعض 

ؾفا أو بؿا بعدها، فال يصح أْن تعرب الؽؾؿات مـ صبقعتفا يف الؾغة أهنا تتصؾ بؿا قب

 الؿتصؾ والؿتصؾ بف إطراًبا واحًدا ٓ، كؾ كؾؿة تستحؼ إطراًبا خاًصا هبا.

ما يصؾح، وإك ؿا تػرق تؼقل: ذهب:  ذهبت ما تؼقل فعؾ ماضٍ  فنذا قؾت مثاًل:

هذا فعٌؾ ماٍض والتاء هذا فاطؾ، لق قؾت مثاًل: يذهبقن ما تؼقل فعؾ مضارع 

و واو الجؿاطة، يذهبقن: فعؾ مضارع مرفقع وطالمة رفعف ثبقت الـقن وتـسك القا

 والقاو هذه فاطؾ.

: أكرم فعؾ والتاء فاطؾ "أكرمتك"لق ققؾ: أكرمت هذا فعؾ والتاء فاطؾ، 

والؽاف مػعقل بف، كؾ كؾؿة تعطقفا حؼفا يف اإلطراب مبـل معرب رفع كصب، كؾ 

 كؾؿة تعطقفا حؼفا مـ اإلطراب.

أطرب: كتابؽ: مبتدأ ومػقٌد: خرب، ٓ كاقص يف  "كتابك مػقٌد " :لو ققل مثاًل  

كؾؿة ما أطربتفا الؽاف كتابؽ: كتاب مبتدأ وهق مضاف والؽاف مضاٌف إلقف ومػقٌد 

فالؿضاف إلقف هذا  "كتاب محؿٍد مػقد"خرب هذه الؽاف اسؿ، كؿا لق قؾت: 

 يحتاج 

فتـتبف إلك أكف كؾؿة مستؼؾة حتك إلك إطراب مستؼؾ إٓ أكف هـا جاء ضؿقًرا متصاًل 

 ولق اتصؾ بؿا قبؾف.

  أيًضا ضابط آخر من ضوابط اإلطراب يتعؾَّق بلركان اإلطراب التي ذكركاها

قبل قؾقل ثالثة، أركان اإلطراب ثالثة، وطرفـا قبل قؾقل أّن الترتقب فقفا لقس واجًبا 

 ذه إركان الثالثة: كبفـا طؾى ذلك، لؽن أكبه أن طؾى أمرين آخرين يتعؾؼان بف

-أّن بعض الؿعربقـ إذا أراد أْن يعرب إسؿاء الؿبـقة : الركن إول -
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فنكف يبدأ إطراهبا ببقان كقطفا، اسؿ ٓ يبقـ كقطف يف  -تذكرون إسؿاء الؿبـقة العشرة

اإلطراب، لؽـ بعض الؿعربقـ إذا أراد أْن يعرب إسؿاء الؿبـقة يبدأ إطراهبا ببقان 

ا فقعرهبا ٓ ّٕن هذا مـ اإلطراب ولؽـ لؽل يـبف أو يتـبف إلك أهنا اسًؿا مبـقًّ كقطفا، 

 ويعامؾفا كالؿبـقات.

يؼقل: همٓء: اسؿ إشارة ثؿ يؽؿؾ  "جاء همٓء" فقؼول مثاًل يف إطراب:

اإلطراب، اسؿ إشارة فاطؾ يف محؾ رفع مبـل طؾك الؽسر، أو اسؿ إشارة مبـل 

أو هؽذا، لؽـ يبدأ بؼقلف: اسؿ إشارة لؽل يتذكر أو  طؾك الؽسر يف محؾ رفع فاطؾ

 يـبف أو يـتبف إلك أكف اسؿ مبـل إًذا اكتبف ٓ تؼقل مرفقع ققل يف محؾ رفع.

يؼقل: اسؿ مقصقل تتـبف أكف اسؿ  "جاء الذي أحبه"إذا أراد أْن يعرب مثاًل 

ر يؼقل: التاء ضؿقر متصؾ أو ضؿق "ذهبُت "مقصقل مبـل، لق أراد أْن يعرب 

متؽؾؿ وهؽذا، فالؿبـقات كحـ قؾـا آسؿ ٓ تذكر كقطف يف اإلطراب ولق ذكرتف 

لقس خطًل لؽـ لقس مـ أركان اإلطراب، لؽـ بعضفؿ يؾتزم ذلؽ مـ باب أكف يـبف 

 ا فتعرب إطرابات الؿبـل.أو أْن يـتبف إلك أهنا اسًؿا مبـقًّ 

ستماخذ طؾك ذلؽ،  ا وذكرت كقطف يف اإلطراب خطلً لؽـ لق أطربت اسًؿا مبـقًّ 

همٓء: اسؿ مقصقل، صبًعا ستماخذ طؾك ذلؽ طـدما  "جاء همٓء"لق قؾت: 

 تخطئ يف مثؾ ذلؽ وإْن لؿ يؽـ يف اإلطراب.

يعـل إستاذ مثاًل يف الؿدرسة أو يف الجامعة طـدما يطؾب مـؽ اإلطراب  

طراب وتؼقل: اسؿ إشارة يف الذي أو تؼقل اسؿ مقصقل يف هذا، ثؿ تؽؿؾ بؼقة اإل

صحقح، سقماخذك تؼقل: يا أستاذ، أكا طارف أّن هذا لقس مـ اإلطراب، لؽـ أكا 

 زدتف مـ طـدي، يؼقل: هذا زيادة خاصئة سُتحاسب طؾقفا.

اسؿ إشارة مع هذا واسؿ مقصقل مع الذي صح حقـئٍذ لـ يزيد  ولو قؾت: 

الزائد، اإلطراب لـ يزيد درجة٪ ّٕن الدرجة طؾك أركان اإلطراب لقس طؾك هذا 

 فتـتبف إذا زدت أْن تزيد شقًئا صحقًحا ٓ تزد زيادًة خاصئة.
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  :تـبقٌه آخر أيًضا يتعؾَّق بلركان اإلطراب الثالثة 

جاء "قؾـا هذه إركان ٓ يجب أْن ُترتب، فلكت إذا قؾت مثاًل يف إطراب: 

 ، كعرب همٓء فـؼقل: فاطؾ يف محؾ رفع مبـل طؾك السؽقن، دطقكا كعرب"همٓء

؟ "همٓء فاطٌل "، ما إطراب "همٓء فاطل"أطرب  -يا إخقان-هذه الجؿؾة 

همٓء: مبتدأ وفاطٌؾ: خربه مرفقع وطالمة رفعف الضؿة، لؽـ همٓء سقؾزم حالتف 

 التل كان طؾقفا يف الجؿؾة الؿعربة ُتسؿك حؽاية تحؽقف كؿا هق، ثؿ تعرب.

فعف الضؿة يف محؾ همٓء: فاطٌؾ خرب مرفقع وطالمة ر "جاء همٓء"تؼقل: 

  رفع خرب ثانٍ 
 
طؾك الؽسر خرب ثالث، خرب خرب خرب وإخبار مرفقطة، قدم  مبـل

... خرب يبؼك خرًبا مرفقًطا، .بعض إركان طؾك بعض يجقز، يعـل كؾ واحد

 
 
طؾك الؽسر، ما بالف فاطٌؾ أو فاطٍؾ؟ فاطٌؾ ٕكف خرب فاطٌؾ،  تؼقل: همٓء: فاطٌؾ مبـل

 ء: فاطٌؾ يف محؾ رفع فاطٍؾ أو فاطٌؾ؟ فاطٌؾ.أيًضا تؼقل: همٓ

 
 
طؾك الؽسر يف محؾ رفٍع بالتـقيـ فاطٌؾ، فاطٌؾ هذا خرب  تؼقل: همٓء مبـل

ومـ الخطل أْن تؽتب أو تظـ أو تعرب يف محؾ رفع فاطٍؾ صارت طؾك اإلضافة، 

بقـ ٓ، يف محؾ رفٍع هذا خرب تبقـ حؽؿف اإلطرابل أكف الرفع، فاطٌؾ هذا خرب آخر ت

مققعف يف الجؿؾة، وهذا ولألسػ مقجقد يف بعض الؿـاهج التعؾقؿقة أهنؿ ضبطقا 

 يف محؾ رفع فاطٍؾ، ففذان تـبقفان يتعؾؼان بلركان اإلطراب. 

 .......:الطالب

 فؼط إذا سبؼ بحرف جر تؼقل اسؿ. الشقخ:

أيًضا مـ الضقابط التل تذكر يف اإلطراب: ضابط مفؿ يضبط إطراب الجؿؾ 

الجؿؾ وهق ضابٌط مشفقر، كؽؿؾ إْن شاء اهلل بعد الصالة واهلل أطؾؿ وصؾك وأشباه 

 اهلل وسؾؿ طؾك كبقـا محؿد.

 



 e 

g h 
f  63 

 وبعض، ضوابطه ومصطلحاته، أركانه اإلعراب

 
 

 
 

 

 

الحؿد هلل رب العالؿقـ، والصالة والسالم طؾك كبقـا محؿد وطؾك آلف وأصحابف 

 أجؿعقـ.

ا بعد فؽـا قد تققػـا طـد الؽالم طؾك ضابط إطراب الجؿؾ وأشباه الجؿؾ،  :أمَّ

فالجؿؾ الؿراد هبا الجؿؾة الػعؾقة الؿؽقكة مـ فعٍؾ وفاطؾف، والجؿؾة اإلسؿقة وهل 

الؿؽقكة مـ مبتدأٍ وخرب، وأشباه الجؿؾ ُيراد هبا الجار والؿجرور وضرف الزمان 

 وضرف الؿؽان.

والضابط يف إطراهبا وهق ضابٌط معروف ومشفقر يؼقل: الجؿؾ وأشباه الجؿؾ 

لـؽرات كعقت أي صػات، الجؿؾ وأشباه الجؿؾ إذا بعد الؿعارف أحقال، وبعد ا

ًٓ مـ هذه الؿعرفة، وإذا وقعت بعد كؽرة فنهنا  وقعت بعد معرفة فنهنا تؽقن حا

 تؽقن كعًتا لفذه الـؽرة صػة لفذه الـؽرة.

، ثؿ جئت بجؿؾة بعد محؿد فؼؾت: "جاء محؿٌد "لق قؾت مثاًل:  مثال ذلك:

، إذا "جاء محؿٌد يركض أخوه"أو  "ضجاء محؿٌد يرك"أو  "جاء محؿٌد يؿشي"

ًٓ مـ هذه الؿعرفة.  أتقت بجؿؾة بعد الؿعرفة فنّن هذه الجؿؾة تؽقن حا

جاء: فعٌؾ ماٍض ومحؿٌد فاطؾف ويركض: فعٌؾ  "جاء محؿٌد يركض" فؼولك: 

مضارع ما كؼقل حال، الؿضارع ُيبدأ إطرابف بؼقلؽ: فعٌؾ مضارع وفاطؾف مسترت 

ًٓ مـ هذه تؼديره هق والجؿؾة مـ  الػعؾ والػاطؾ هـا وقعت بعد معرفة فتؽقن حا

 الؿعرفة، يعـل جاء محؿٌد حالة كقكف يركض.
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فتؽقن جؿؾة يركض  "جاء صالٌب يركض"أو  "جاء رجٌل يركض" ولو قؾت:

، [33]الؼصص:  (ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ)هق صػة كعت لفذه الـؽرة، 

 :[33]الؼصص: (ېئ ېئ ىئ)فاطؾ، و :(ک)فعٌؾ ماٍض و :(ۆ)

هذه جؿؾة فعؾقة، ما إطراب الجؿؾة الػعؾقة يسعك هق؟  :(ىئ)هذه شبف جؿؾة، و

 كعٌت لرجؾ صػة، كعت يعـل صػة.

، فعؾك قدمقف: شبف جؿؾة وقعت بعد معرفة "جاء محؿٌد طؾى قدمقه" ولو قؾت:

، يعـل جاء محؿد حالة كقكف طؾك قدمقف، ولق قؾت:  ًٓ جاء رجٌل طؾى "فتؽقن حا

 لؽاكت طؾك قدمقف كعًتا لفذه الـؽرة. "طؾى قدمقهصالٌب "أو  "قدمقه

، فجاء: فعؾ ومحؿٌد: فاطؾ ويده: مبتدأ، "جاء محؿٌد يده طؾى رأسه" لو قؾت:

جاء رجٌل يده طؾى "وطؾك رأسف: خرب، ويده طؾك رأسف: حال لؿحؿد، ولق قؾت: 

لؽاكت يده طؾك رأسف كعًتا لرجؾ وهؽذا، ففذه إطراب الجؿؾ وأشباه  "رأسه

 ؾ.الجؿ

، فرأيت العصػقر: فعٌؾ وفاطؾ "رأيت العصػور فوق الشجرة" لو قؾت:

ومػعقٌل بف، وفقق الشجرة: هذا ضرف مؽان، ضرف الؿؽان شبف جؿؾة ما طالقتف 

 بالعصػقر؟ حال، يعـل رأيت العصػقر حالة كقكف فقق الشجرة.

، فشبف الجؿؾة فقق الشجرة كعٌت "رأيت طصػوًرا فوق الشجرة" ولو قؾت:

ًٓ بقن الغقوم"حال، و "رأيت الفالل بقن الغقوم"قر وهؽذا، ولعصػ  "رأيت هال

 كعت وهؽذا، وهذا إطراب الجؿؾة وشبف الجؿؾة.

  :كلخذ ضابًطا آخر من ضوابط اإلطراب 

الضؿائر كصػ إسؿاء و ،: إطراب الضؿائركلخذ ضابط إطراب الضؿائر

كؿا -الـحقيقـ، الضؿائر وإطراهبا مـضبط، والعرب الذيـ ضبطقا إطرابف ولقس 

الضؿائر خؿسة طشر  -كؿا ذكركا يف شرح ]الـحق الصغقر[-الضؿائر  -تعرفقن

 اسًؿا وما سقى ذلؽ ففل أسؿاٌء ضاهرة.
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  فؿحؿد والذي وهذا وجالس وجؾوس هذه كؾفا أسؿاء ضاهرة، وأما

 الضؿائر ففي مـحصرة يف خؿسة طشر اسًؿا: ّٕن الضؿائر تـؼسم قسؿقن: 

 ـػصؾة.إما م -

 وإما متصؾة. -

الؿتصؾة تسعة ضؿائر والؿـػصؾة ستة، تسعة وستة  كبدأ بالضؿائر الؿتصؾة:

خؿسة طشر اسًؿا، الضؿائر الؿتصؾة يعـل الضؿائر التل تتصؾ بؿا قبؾفا، والذي 

قبؾفا ٓ يتصقر فقف إٓ أْن يؽقن اسًؿا أو فعاًل أو حرًفا ما يف خقار رابع٪ ّٕن 

أو أفعال أو حروف، صبًعا هذا الحصر سقػقدكا يف معرفة الؽؾؿات إما أسؿاء 

 اإلطراب وضبطف.

الضؿائر الؿتصؾة قؾـا هل تسعة ضؿائر تسعة أسؿاء، وقسؿـاها يف شرح 

]الـحق الصغقر[ إلك خؿس ضؿائر خاصة بالرفع مجؿقطة يف ققلؽ: تقاين أو 

ن أو اذهبا، تققان، تقاين وهل: تاء الؿتؽؾؿ ذهبت، وألػ آثـقـ ذهب أو يذهبا

وواو الجؿاطة يذهبقن، وكقن الـسقة اذهبـ، وياء الؿخاصبة اذهبل، هذه خؿس 

ضؿائر متصؾة خاصة بالرفع، ما معـك خاصة بالرفع؟ يعـل ٓ تؼع إٓ يف مققع رفع 

 ٓ تؼع يف مققع كصب وٓ جر.

هذا يدخؾـل يف الـحق التػصقؾل يف فروع الـحق، كحـ درسـا صبًعا ]الـحق 

الصغقر[، وطرفـا أّن آسؿ يؼع رفًعا ويؼع كصًبا ويؼع جًرا، والؿضارع يؼع رفًعا 

ويؼع كصًبا ويؼع جزًما، فالؿضارع ضبطـا إطرابف رفًعا وكصًبا وجزًما، وآسؿ متك 

 يؽقن رفًعا ومتك يؽقن كصًبا ومتك يؽقن جًرا؟ هذا أصـاف الـحق بالتػصقؾ.

  ة طن إطراب آسم فقفا أّن مواقع رفع ويف آخر ]الـحو الصغقر[ يف خالص

 الػعل سبعة، آسم يؽون إطرابه رفًعا يف سبعة مواضع وهي: 

 الػاطل وكائبه. -
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 والؿبتدأ وخبره. -

 واسم كان وأخواتفا. -

 وخبر إّن وأخواتفا. -

 والتابع لؾؿرفوع. -

  :هذه إسؿاء الؿرفوطة، ومتى يؽون حؽم آسم الجر؟ يف ثالثة مواضع 

 إذا سبق بحرف جر. -

 وإذا وقع مضاًفا إلقه. -

 وإذا كان تابًعا لؿجرور. -

 ومتى يؽون حؽؿه الـصب؟ 

يف الؿػاطقؾ الخؿسة الؿػعقل بف ويف ولف ومعف والؿطؾؼ  يف مواضع طدة كثقرة:

والحال والتؿققز والؿستثـك والؿـادى، وخرب كان وأخقاهتا واسؿ إّن وأخقاهتا، 

هذا درسـاه يف ]الـحق الصغقر[، فلريد مـ ذلؽ أّن هذه والتابع لؾؿـصقب، كؾ 

الضؿائر )ضؿائر تقاين( ضؿائر متصؾة خاصة بالرفع، يعـل ٓ يتصقر أْن تؼع كصبًا 

 وٓ جًرا ٓ تؼع إٓ رفًعا.

مقاضع الرفع كؿ مـ آسؿ؟ سبعة، يعـل ٓ يتصقر فقفا إٓ أْن تؽقن يف واحٍد 

يف القاقع الؾغقي لؿ تؼع إٓ يف ثالثٍة فؼط مـ مـ هذه الؿقاضع السبعة، ومع ذلؽ 

 هذه الؿقاقع السبعة.

إّن ضؿائر تقاين ٓ يخرج إطراهبا طـ ثالثة أطاريب ضابط، تقاين  فؾفذا كؼول:

يـحصر إطراهبا يف ثالثة أطاريب٪ ٕهنا ضؿائر متصؾة وهل ٓ تتصؾ إٓ بػعٍؾ، فنذا 

كقين ففل اسٌؿ لؽان وأخقاهتا اسؿ  اتصؾت بؽان وأخقاهتا كـت أو كاكقا أو كان أو

 مـ الػعؾ الـاسخ يف محؾ رفع.
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ُضربُت أو ُضربقا أو  وإذا اتصؾت بػعٍل مبـٍي لؾؿجفول طؾى وزن ُفِعل مثل: 

ُأكرمقا أو ُأخذوا ففل كائب فاطؾ، وفقؿا سقى ذلؽ لؿ تتصؾ بػعؾ كاسخ وٓ 

يف الؽالم ٓ يخرج  بػعٍؾ مبـل لؾؿجفقل تؽقن فاطاًل، تقاين طؾك كثرهتا الؽثرة

إطراهبا طـ ثالثة أطاريب أكثر ما تؽقن فاطاًل مثؾ: ذهبت وجؾست وسافرت 

 وآمـت وساطدت وكاكقا وتساطدوا وساطدي.

وتؽقن اسًؿا لؽان وأخقاهتا إذا اتصؾت هبا، وتؽقن ياء الػاطؾ إذا اتصؾت 

بػعؾ مبـل لؾؿجفقل ضابط ضبط لؽ إطراب ضؿائر تقاين خؿس ضؿائر مـ 

ائر الؿتصؾة، إًذا ماذا يبؼك مـ الضؿائر الؿتصؾة التسعة إذا اكتفقـا مـ تقاين؟ الضؿ

يبؼك أربعة ضؿائر مـفا: ثالثة يسؿقهنا أو كسؿقفا )ضؿائر هقؽ( وهل خاصة 

بالـصب والجر، ٓ تؼع إٓ كصًبا يف مقضع كصب أو جر يف مقاضع جر، يعـل ٓ 

 يؿؽـ أْن تؽقن يف مقضع رفع.

 ث ضؿائر: ففقك صبًعا ثال 

 ياء الؿتؽؾم مثل كتابي أو أكرمـي. -

 وكاف الخطاب مثل كتابك أو أكرمك. -

 وهاء الغائب مثل كتابه وأكرمه. -

هذه الضؿائر أول ما تراها تعرف أهنا مباشرة لقست رفًعا، ٓ يؿؽـ أْن تؼع 

آسؿ فاطاًل أو مبتدًأ أو خرًبا أو اسؿ كان، ٓ تؼع إٓ يا كصب يا جر، مقاقع جر 

ثالثة ومقاقع كصب آسؿ كثقرة، ومع ذلؽ فنّن ضؿائر هقؽ ٓ تخرج طـ أربعة 

 أطاريب: إطرابقـ يف الـصب وإطرابقـ يف الجر٪ ٕهنا ضؿائر متصؾة.

اكظر اتصؾت بؿاذا؟ إْن اتصؾت باسٍؿ ففل مضاٌف إلقف يف محؾ جر مثؾ كتابل 

ثؾ الؽتاب لل ولؽ وكتابؽ وكتابف، وإذا اتصؾت بحرف جر ففل يف محؾ جر م

ولف، هذان الؿقضعان يف الجر، وإذا اتصؾت بنّن وأخقاهتا ففل اسٌؿ لفذا الحرف 
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الـاسخ يف محؾ كصب٪ ّٕن اسؿ إّن حؽؿف الـصب، تؼقل: إين وإكؽ وإكف، وإذا 

اتصؾت بػعٍؾ فتؽقن مػعقل بف ما يؿؽـ تؽقن فاطؾ إذا اتصؾت بػعؾ مػعقل بف، 

 مثؾ: أكرمـل وأكرمؽ وأكرمف.

إًذا ففقؽ طؾك كثرهتا الؽثرة يف الؽالم ٓ يخرج إطراهبا طـ مقضعقـ يف 

 الـصب ومقضعقـ يف الجر.

أكرمك " فؾفذا لو ما تلمؾت وٓ تػؽرت وٓ ففؿت الؿعـى وسؿعت َمن قال:

، تعرف أّن زيد فاطؾ مباشرة فاطؾ٪ ّٕن الؽاف مػعقل بف الؽاف اتصؾت "زيد

فاطؾ ما يؿؽـ يؽقن العؽس، ما يؿؽـ يؽقن زيد بػعؾ مػعقل بف أكرمؽ، إًذا زيد 

 مػعقل بف وكاف فاطؾ٪ ّٕن الؽاف ما تؼع فاطاًل.

فضبطؽ لبعض إشقاء ضبطؽ لبعض اإلطراب يؽشػ لؽ أيًضا أطاريب 

أخرى كثقرة، اكتفقـا مـ ضؿائر تقاين الخؿسة واكتفقـا مـ ضؿائر هقؽ الثالثة، كؿ 

وهق كا الؿتؽؾؿقـ هذا خاص بؽؾف هذا بؼل مـ الضؿائر الؿتصؾة؟ ضؿقر واحد 

يليت رفًعا وكصًبا وجًرا يف كؾ الؿقاضع التل ذكركاها قبؾ قؾقؾ لتقاين ولفقؽ طؾك 

 كػس التػصقؾ السابؼ.

يعـل كا الؿتؽؾؿقـ لق اتصؾت بؽان وأخقاهتا مثؾ كـا أو أصبحـا أو لسـا ففل 

ُأكرمـا أو ُضربـا اسٌؿ كاسخ يف محؾ رفع، لق اتصؾت بػعٍؾ مبـل لؾؿجفقل مثؾ 

كائب فاطؾ يف محؾ رفع، لق اتصؾت باسٍؿ مثؾ كتابـا مضاف إلقف يف محؾ جر، لق 

 اتصؾت بحرف جر الؽتاب لـا يف محؾ جر.

لق اتصؾت بنّن وأخقاهتا مثؾ لقتـا أو إّن ففل اسؿ إّن يف محؾ كصب، بؼل إذا 

لؾؿعـك فتعرف  اتصؾت بػعٍؾ صبًعا تؽقن فاطؾ أو مػعقل بف؟ هـا يؿؽـ أْن تـظر

اإلطراب، وأيًضا وضعت العرب فرق لػظل بقـ وققطفا فاطاًل ووققطفا مػعقل 

 بف.

فنذا أوقعتفا فاطاًل صارت مثؾ بؼقة الضؿائر الؿتحركة ضؿائر الرفع 
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الؿتحركة، ذهبُت وذهبـا يسؽـقن ما قبؾفا، ذهبـا إذا كاكت مػعقل بف يؽقن الػعؾ 

قن: زيٌد أكرمـا، كحـ: مػعقل بف، كحـ مـ مػتقًحا كؿا كان ما يغقروكف، يؼقل

أكرمـاه كحـ الػاطؾقن؟ كؼقل: أكرمـا زيًدا، كا إذا كاكت فاطؾ يسؽـقن ما قبؾفا مثؾ 

تاء الػاطؾ: ذهبت ذهبـا، أكرمت أكرمـا زيًدا، أما إذا كاكت مػعقل بف يؽقن الػعؾ 

 مػتقًحا كؿا هق كؼقلؽ زيٌد أكرمـا وكحق ذلؽ.

صؾة التسعة إطراهبا مـضبط، إطراهبا مـضبط ٓ يحتؿؾ أكثر إًذا فالضؿائر الؿت

 مـ ذلؽ.

 اكتفقـا من الضؿائر الؿتصؾة، كـتؼل إلى الضؿائر الؿـػصؾة: 

  الضؿائر الؿـػصؾة كؿا طرفـا ستة أسؿاء ستة ضؿائر، والعرب قسؿوها-

 قسؿوها قسؿقن: -العرب ولقس الـحويقن

 بالرفع.جعؾوا ثالثة من هذه الستة خاصة  -

 وثالثة من هذه الستة خاصة بالـصب. -

أكا وأكت وهق وفروطفا يعـل فروطفا يف  فالضؿائر الؿـػصؾة الخاصة بالرفع:

التثـقة والجؿع: أكا وأكت وهق، أكا وكحـ وأكَت وأكِت وأكتؿا وأكتؿ وأكتـ، هق وهل 

 وهؿا وهؿ وهؿ، يعـل فروطفا هذه واضحة: أكا وأكت وهق.

إٓ يف الرفع، أكا وأكت وهق ٓ يؿؽـ أن تؽقن مػعقل بف وٓ هذه ٓ ُتستعؿؾ 

 مضاف إلقف، هذه ما تؼع إٓ رفًعا.

والثالثة إخرى وضعقها لؾـصب وهل الؿسبققة بنيا، مثؾ: إياي، إياك، إياه 

وفروطفا، إياي لؾؿتؽؾؿ، إياك لؾؿخاصب، إياه لؾغائب وفروطفا، إياي وإياكا، إياك 

وإياكـ، إياه وإياها وإياهؿا وإياهؿ وإياهـ، هذه خاصة  وإياِك وإياكؿا وإياكؿ

 بالـصب، هذه ٓ يؿؽـ أْن تؽقن رفًعا.

ًٓ بف، كؾؿا رأيت فاطؾؿ  إياي وإياك وإياه هذه كصب، إطراهبا ٓ يؽقن إٓ مػعق
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إياك هـا مػعقل بف، صبًعا  "ما أحب إٓ إياك"أّن إطراهبا مػعقل بف، تؼقل: 

غ يعـل أحب إياك،  ]يوسف:  (ڑ ک ک ک کگ)الؿستثـك كؿا يؼقلقن ُمػر 

 إياه: مػعقل بع. [43

 (ٿ ٿ)إياك: مػعقل بف، إياك إياه إياكا،  [1الػاتحة: ] (ٿ ٿ)

 (ٿ ٿ)إياك: مػعقل بف ُمؼدم، وكعبد: فعؾ مضارع،  [1الػاتحة: ]

كذلؽ، حتك إياك التل يف التحذير: إياك وإسد، إياك: مػعقل بف  [1الػاتحة: ]

يعـل أحذرك، ففل مػعقل بف لػؾ محذوف تؼديره أحذر، فنياك كؾؿا رأيت إياك 

 هذه مػعقل بف.

أكا وأكت وهق، هذه قؾـا ٓ تؽقن إٓ يف الرفع وأما ضؿائر الرفع الؿـػصؾة: 

أكت "مققعفا، فنذا قؾت مثاًل:  لؽـفا تليت يف كؾ الؿرفقطات السبعة طؾك حسب

جاء زيٌد "فلكت: خرب، لق قؾت مثاًل:  "الـاجح أكت"أكت: مبتدأ، لق قؾت:  "كريمٌ 

أكت:  "إّن الـاجح أكت": فلكت: معطقف تابع صارت تابع، تؼقل مثاًل  "وأكت

 هذه خرب إّن يف محؾ رفع، وهؽذا ففل تؼع يف كؾ مقاضع الرفع لالسؿ.

ؾ أطاريب الضؿقر، كؾ أطاريب الضؿقر أطربـاها هبذا كؽقن قد ضبطـا ك

 بذلؽ، فضبطـا بحؿد اهلل شقًئا كثقًرا مـ اإلطراب الؿـضبط.

أيًضا كتؽؾؿ طؾك إطراب أسؿاء الشرط لعؾـا كـتفل يعـل إن شاء اهلل الثامـة 

والـصػ وٓ كتجاوز التاسعة، وإْن اضطرركا بؼقـا لؾعاشرة، لعؾـا إْن شاء اهلل ٓ 

 ثامـة والـصػ أو التاسعة إٓ ربٍع.كتجاوز ال

  :أسؿاء الشرط أو أسؾوب الشرط 

أسؾقب الشرط طرفـا أّن لف أدوات، وأدواتف كؾفا أسؿاء إٓ إن وإذما فحرفان 

إْن: حرف شرط وجزم مبـل  "إْن تجتفد تـجح"ُيعربان إطراب الحروف، فتؼقل: 

 طؾك السؽقن ٓ محؾ لف مـ اإلطراب كؿا تعرب الحروف.
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إذما: حرف شرٍط وجزم مبـل طؾك السؽقن ٓ محؾ لف  "إذما تجتفد تـجح"

 مـ اإلطراب، ُتعرب كالحروف.

 : ـْ من يجتفد "وبؼقة أدوات الشرط هذه أسؿاء ُتعرف إطراب إسؿاء، مثؾ َم

، أو "ما تػعل ُتجَز به"، أو مثؾ ما: "مفؿا تػعل ُتجز به"، أو مثؾ مفؿا: "يـجح

أيـؿا "، "متى تسافر تستػد"، أو متك: "بجواركأين تسؽن؟ أسؽن "أيـ: 

 ، وهؽذا."حقثؿا تجؾس أجؾس بجوارك"، "تؽوكوا يلت بؽم اهلل جؿقًعا

صبًعا هـاك تشابف بقـ أسؿاء الشرط وأسؿاء آستػفام والؿعـك هق الذي يحدد 

 هؾ هذا آسؿ اسؿ شرط أم اسؿ استػاهؿ.

فعؾ شرط وإلك جقاب  كقػ كعرب أسؿاء الشرط؟ أسؿاء الشرط تحتاج إلك

شرط، والذي يتحؽؿ يف إطراهبا هق فعؾ الشرط، طؾك حسب فعؾ الشرط يؽقن 

 إطراهبا.

  :كبدأ بقان ضابط إطراب أسؿاء الشرط فـؼول أسؿاء الشرط كوطان 

 بعضفا أسؿاء تدل طؾى زمان أو مؽان. -

 وبعضفا أسؿاء ٓ تدل طؾى زمان وٓ مؽان. -

أيـ وأّن ومثؾ متك وأياكا وحقثؿا، هذه  مؽان مثل:فالذي تدل طؾى زمان أو 

أسؿاء شرط تدل طؾك زمان أو مؽان، إطراهبا إما ضرف زمان إْن دلت طؾك زمان، 

 أو ضرف مؽان إْن دلت طؾك مؽان.

أيـ: هذا ضرف مؽان، طرفـا أن  "أين تسؽن؟ أسؽن بجوارك" فتؼول:

حؽؿف الـصب وطرفـا أكف  مققعف يف الجؿؾة ضرف مؽان، وطرفـا أّن ضرف الؿؽان

مـ الؿبـقات فؿاذا كؼقل يف إطرابف؟ كؼقل ضرف مؽان مـصقب ويف محؾ كصب 

 مبـل طؾك الػتح.

هذا ضرف الؿؽان أيـ تضؿـ الشرط، فؾفذا يجزم فعؾف وجقابف، فتؼقل أيـ: 
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هذا ضرف مؽان تضؿـ الشرط يف محؾ كصب مبـل طؾك الػتح، وتجؾس: فعؾ 

 ب الشرط مجزوم.الشرط مجزوم، وأجؾس: جقا

  "متى تلتي أكرمك"
 
طؾك  ضرف زمان تضؿـ الشرط يف محؾ كصب مبـل

السؽقن، وتليت: فعؾ الشرط مجزوم وطالمة جزمف حذف القاء، وأكرمؽ: جقاب 

 الشرط مجزوم وطالمة جزمف السؽقن.

إًذا فلسؿاء الشرط التل تدل طؾك زمـ أو مؽان هذه الظروف ضرف زمان أو 

مؽان، وبؼقة أسؿاء الشرط التل ٓ تدل طؾك زمان وٓ مؽان مثؾ مـ وما ومفؿا 

هذه كـظر إلك فعؾ الشرط، فنْن ُسبؼت بحرف جر ففل يف محؾ جر، كلن تؼقل: 

محؾ ُسبؼت بحرف جر  ، هذه واضحة أهنا يف"بؿن تؼد أقتد به"، "بؿن تؿر أمر"

 واضحة ما فقفا إشؽال.

وإذا كان فعؾ الشرط فعاًل متعدًيا لؿ ُيذكر مػعقلف، فعؾ متعٍد ولؿ ُيذكر 

ًٓ بف  الؿػعقل بف بعده، الػعؾ إما متعدي وإما ٓزم، الؿتعدي الذي يطؾب مػعق

 والالزم الذي لقس لف مػعقل بف، ما يطؾب مػعقل بف يطؾب فاطؾ فؼط.

ذهب زيد، جؾس زيد، كام زيد، مات زيد وهؽذا، والؿتعدي  :فالالزم مثل

فتح "يحتاج إلك فاطؾ ويحتاج إلك مػعقل بف، يطؾب الػاطؾ والؿػعقل بف مثؾ: 

ضرب زيٌد "، "قرأ محؿد الؼرآن"، "كتب الولد الواجب"، "الحارس الباب

 هذا فعؾ متعدي. "الؾص

اسؿ الشرط الؿتؼدم هذا  فنذا كان فعؾ الشرط متعدًيا ولؿ ُيذكر مػعقلف، فننّ 

من تحب "، "من تؽرم أكرم"مػعقلف متؼدم: مػعقٌل بف متؼدم، كؼقلؽ مثاًل: 

، فعؾ الشرط: تؽرم، الؿػعقل بف لؿ ُيذكر، فقؽقن مـ هذا الؿتؼدم هق "أحب

الؿػعقل بف، لتؽرم: فعؾ الشرط مػعقل بف ُمؼدم، كؼقل مػعقٌل بف ُمؼدم يف محؾ 

 
 
 طؾك السؽقن. كصب مبـل

؟ مػعقل بف ُمؼدم ّٕن فعؾ الشرط "ما"ما إطراب  "ما تؼرأ أقرأ" تؼول مثاًل:
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 ."ما تؽتب أقرأه"، "ما تػتح أفتح"تؼرأ ولؿ ُيذكر مػعقلف بعده، 

وإذا كان فعؾ الشرط فعاًل متعدًيا وُذكر الؿػعقل بف بعده فنكف يؽقن مبتدًأ، كلن 

بف، إًذا مـ الؿتؼدم كؼقل هذا تؽرمف: الفاء هذه مػعقل  "من تؽرمه أكرمه"تؼقل: 

 أيًضا أباه: مػعقل بف، إًذا مـ هـا كؼقل: مبتدأ. "من تؽرم أباه أكرمه"مبتدأ، أو 

وإذا كان فعؾ الشرط فعؾ ٓزًما، فنّن اسؿ الشرط يؽقن مبتدًأ أيًضا ّٕن الػعؾ 

من يـطؾق "، "من يذهب أذهب معه"الالزم ٓ يحتاج إلك مػعقل بف، تؼقل مثاًل: 

مـ: مبتدأ، ّٕن يـطؾؼ هذا فعٌؾ ٓزم ٓ يحتاج إلك مػعقٍل بف لؽل تؼقل اسؿ  "يػز

 الشرط الؿتؼدم مػعقل بف متؼدم.

إذا كان الػعؾ فعؾ الشرط ٓزًما فنّن اسؿ الشرط يؽقن مبتدًأ٪ ّٕن فعؾ الشرط 

 حقـئٍذ إلك مػعقٍل بف.

 لشرط كوطان: إًذا فالخالصة يف ضابط إطراب أسؿاء الشرط أّن أسؿاء ا 

 .مـفا ما يدل طؾك زمان أو مؽان ففذه ُتعرب ضرف زمان أو مؽان 

  :ومـفا ما ٓ يدل طؾك زمان أو مؽان ففذه ُيـظر إلك فعؾ الشرط بعدها 

 إْن ُسبؼ بحرف جر يف محؾ جر. -

إْن كان فعؾ الشرط متعدًيا لؿ يستقف مػعقلف لؿ ُيذكر الؿػعقل بعده فـؼقل  -

 قل بف ُمؼدم.إّن اسؿ الشرط هذا مػع

إذا كان فعؾ الشرط متعدًيا وقد استقىف مػعقلف ُذكر الؿػعقل بف بعده كؼقل  -

 مبتدأ.

أو كان فعؾ الشرط فعاًل ٓزًما ٓ يحتاج مػعقل بف، فـؼقل إّن اسؿ الشرط  -

 أيًضا مبتدأ، يعـل كطبؼ ققاس الـحق يف إطراهبا.

ر، مـ الضقابط هـاك أيًضا ضقابط أخرى لعؾـا كذكرها بسرطة لؽ ٓ كتلخ
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الؿػقدة يف باب الػاطؾ أّن كصػ باب الػاطؾ مـضبط بضابٍط واحد، وهذا الضابط 

 يؼقل: إّن الػاطؾ مـضبٌط بحسب فعؾف.

  :الػعل كؿا كعرف ثالثة أقسام 

 أمر -

 ومضارع -

 وماضٍ  -

تعرفقن هذه الؿعؾقمة كستػقد مـفا، كبدأ بػعؾ إمر، فعؾ إمر كغقره مـ 

العربقة يـؼسؿ الؼسؿة الؾغقية السداسقة، يعـل: ُمذكر، ممكث، ُمثـك مسائؾ الؾغة 

مذكر، ُمثـك ممكث، وجؿع ذكر وجؿع ممكث، فـؼقل مع الؿػرد اذهب، ومع 

الؿػردة: اذهبل، ومع الؿثـك الؿذكر: يا محؿدان اذهبا، ومع الؿثـك الؿمكث: يا 

 ذهبـ.هـدان اذهبا، ومع جؿع الذكقر: اذهبقا، ومع جؿع اإلكاث: ا

ضؿقًرا مسترًتا تؼديره أكت، أي فعؾ  فؿع الؿػرد ٓ يؽون فاطؾه إٓ شقًئا واحًدا:

أمر لؾؿػرد ٓ تبحث طـ فاطؾف ّٕن فاطؾف ٓ يؽقن إٓ ضؿقًرا مسترًتا تؼديره أكت: 

 اذهب، اجؾس، اسؿع، اكتبف، استغػر، كـ مجتفًدا يعـل: كـ أكت مجتفًدا.

ضؿقًرا بارًزا ياء  يؽون إٓ شقًئا واحًدا:وفاطل الواحد فاطل الؿػردة ٓ 

 الؿخاصبة: اذهبل، اسؿعل، اكتبفل، كقين مجتفدًة.

وفاطؾ أمر الؿثـك يف الؿذكر والؿمكث ٓ يؽقن إٓ شقًئا واحًدا: ألػ آثـقـ: 

 اذهبا يا محؿدان واذهبا يا هـدان.

إلكاث واو الجؿاطة: اذهبقا، وفاطؾ جؿع ا وفاطل جؿع الذكور ٓ يؽون إٓ:

 ٓ يؽقن إٓ: كقن الـسقة: اذهبـ واجؾسـ واستؿعـ.

إًذا فالػاطؾ مع فعؾ إمر مـضبط ٓ يحتؿؾ غقر ذلؽ، ما تبحث طـ فاطؾف، 

 اكتفقـا مـ فعؾ إمر، كـتؼؾ إلك الػعؾ الؿضارع.
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الػعؾ الؿضارع فقف معؾقمة شرحـاها يف ]الـحق الصغقر[: أّن الػعؾ الؿضارع 

أكقت أو كليت "ٍف مـ حروف الؿضارع وهل أربعة مجؿقطة يف: ٓ بد أْن يبدأ بحر

: الفؿزة لؾؿتؽؾؿ أكا أذهب، والـقن لؾؿتؽؾؿقـ كحـ كذهب، والتاء "أو كلتي

 لؾؿخاصب أكت تذهب، والقاء لؾغائب هق يذهب، محصقرة يف هذه الصقر إربع.

مسترًتا ضؿقًرا  فالؿضارع الؿبدوء بالفؿزة ٓ يؽون فاطؾه إٓ شقًئا واحًدا:

أذهب "تؼديره أكا، أي مضارع مبدوء هبؿزة فالػاطؾ ضؿقر مسترت تؼديره أكا، 

أطقذ أكا،  [0الػؾق: ] (ٿ ٿ ٹ ٹ)أي أكا،  "أحبك"يعـل أكا،  "مبؽًرا

ٓ تبحث طـ الػاطؾ ٕكف ٓ يحتؿؾ ويحتؿؾ، ما يف إشؽال هق فاطؾ وشلء واحد: 

 مسترت تؼديره أكا.

والؿضارع الؿبدوء بالـقن مثؾ كذهب وكتساطد وكػقز وكػرح ٓ يؽقن فاطؾف 

أيـ  [1الػاتحة: ] (ٿ ٿ)إٓ شقًئا واحًدا: ضؿقًرا مسترًتا تؼديره كحـ، كؼقل: 

كستعقـ: هذا فعؾ مضارع مبدوء  [1الػاتحة: ] (ٿ ٿ)الػاطؾ؟ كحـ، 

 وهؽذا.يعـل: لـ كربح كحـ  "لن كبرح إرض"بالـقن يعـل كحـ، 

  ماذا بؼي؟ الؿضارع الؿبدوء بالقاء والؿضارع الؿبدوء بالتاء وبؼي أيًضا

 الػعل الؿاضي، هذه الثالثة فاطؾفا يحتؿل ويحتؿل: 

ذهب " يحتؿل أْن يؽون الػاطل اسًؿا ضاهًرا لقس ضؿقًرا، تؼول يف الؿاضي: -

ؿضارع ، ويف ال"يذهب محؿٌد "، وتؼقل يف الؿضارع الؿبدوء بالقاء: "محؿٌد 

 ."تذهب هـٌد "الؿبدوء بالتاء: 

أو  "الرجال ذهبوا" ويحتؿل أْن يؽون الػاطل ضؿقًرا بارًزا كؼولك: -

واو الجؿاطة مع الؿاضل  "أكتم تذهبون"، و"الرجال يذهبون"الجؿاطة، و

 والؿضارع الؿبدوء بالتاء: تذهبقن، والؿضارع الؿبدوء بالقاء: يذهبقن.

أي: هق،  "محؿٌد ذهب" قًرا مستتر مثل:ويحتؿل أْن يؽون الػاطل ضؿ -

 أي: هل. "هـٌد تذهب"أي: هق، و "محؿٌد يذهب"و
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  :إًذا فالػاطل يـؼسم قسؿقن 

الػاطؾ الؿـضبط وهق فاطؾ إمر والؿضارع الؿبدوء بالفؿزة والؿضارع  -

 الؿبدوء بالـقن، يعـل كصػ باب الػاطؾ الؿـضبط.

الؿضارع  إفعال الباققة: والؿضارع الؿحتؿل كصف باب الػاطل وهي -

الؿبدوء بالقاء، والؿضارع الؿبدوء بالتاء، والؿاضل، ضبطـا كصػ باب الػاطؾ 

 هبذا الضابط، ففذا ضابط مػقد.

ققلفؿ: كؾ اسٍؿ  وهي ضوابط بقن اإلطراب وبقن الـحو: من الضوابط أيًضا

الؾػظقة ففق مبتدأ ُمجرٍد مـ العقامؾ الؾػظقة ففق مبتدأ، كؾ اسٍؿ ُمجرٍد مـ العقامؾ 

سقاًء كان يف أول الجؿؾة، يف وسط الجؿؾة، يف آخر الجؿؾة ٓ طالقة لـا بذلؽ، أي 

 
 
 ففق مبتدأ. اسؿ تراه لؿ ُيسبؼ بعامٍؾ لػظل

كؾ كؾؿة تعؿؾ، يعـل كؾ كؾؿة  ما الؿراد بالعامل الؾػظي؟ العامل كؿا طرفـا:

إفعال كؾفا طقامؾ ٕهنا ترفع أو تـصب أو تجر أو تجزم هذه طامؾ، والعقامؾ: 

 ترفع الػاطؾ ففل ترفع، فإفعال كؾفا طقامؾ.

ذكركا قبؾ قؾقؾ أّن الحروف بعضفا طامؾ وبعضفا هامؾ،  والحروف:

الحروف العامؾة هل التل ُتدرس يف الـحق مـ حروف الـحق، إّن وأخقاهتا، 

 ذلؽ. والحروف الفامؾة التل ٓ تعؿؾ شقًئا مثؾ: حرف آستػفام وقد وكحق

إسؿاء إصؾ فقفا أهنا معؿقلة يعـل ٓ تعؿؾ، كستثـل فؼط آسؿ  وإسؿاء:

إذا وقع ُمضاًفا فنكف يجر آسؿ الذي بعده الؿضاف إلقف، يعـل يؿؽـ أْن كؼقل هـا 

كؾ اسؿ لؿ ُيسبؼ بػعؾ وٓ بحرف طامؾ وٓ بؿضاف هذا معـك اسؿ لؿ ُيسبؼ 

، أي اسؿ تراه لؿ ُيسبؼ بػعؾ وٓ بحرٍف بعامؾ لػظل، يعـل اسؿ لؿ ُيسبؼ بػعؾ

 طامؾ وٓ بؿضاف ففق مبتدأ، فنذا وجدت الؿبتدأ ابحث طـ خربه.
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فؿحؿد واضح أكف مبتدأ ٕكف لؿ ُيسبؼ بعامؾ لػظل،  "محؿٌد كريمٌ " فنذا قؾت:

هؾ: هذا حرف والؿبتدأ ٓ يؽقن إٓ اسًؿا، كؼقل  "هل محؿٌد كريم؟" لو قؾت:

كؾ اسؿ ففؾ هذا حرف لقس مبتدأ، ومحؿد مسبقق أم غقر مسبقق بعامؾ لػظل؟ 

غقر مسبقق ّٕن هؾ حرف طامؾ، إًذا ما إطراب محؿد هـا؟ مبتدأ، الؿبتدأ كؾ اسٍؿ 

وهؾ  ُمجرد مـ العقامؾ الؾػظقة لؿ ُيسبؼ بعامؾ لػظل، فؿحؿد مبتدأ وكريؿ خرب،

 أدخؾت فؼط معـك آستفام.

يف: حرف جر، الحرف ٓ يؼع مبتدًأ، البقت:  "يف البقت محؿٌد " لو قؾت مثاًل:

اسؿ هؾ هق مسبقق أم غقر مسبقق بعامٍؾ لػظل؟ مسبقق إًذا ما يؽقن مبتدأ هذا 

جار ومجرور، محؿد مسبقق أم غقر مسبقق بعامؾ؟ كؼقل غقر مسبقق بعامؾ، 

بعدها ويـتفل طؿؾفا، جرت البقت واكتفك طؿؾفا، فصار  ويف: تجر آسؿ الذي

محؿًدا حقـئٍذ مسبقًقا أم غقر مسبقق؟ غقر مسبقق، إًذا ما إطراب محؿد؟ مبتدأ ما 

كبحث طـ خربه، أخرب طـ محؿد بلكف يف البقت، محؿد مبتدأ ممخر ويف البقت خرب 

 ُمؼدم.

مسبقق ما يؽقن  جاء: فعؾ، ومحؿد: هذا آسؿ "جاء محؿٌد " لو قل مثاًل:

جاء: فعؾ، ومحؿد:  "جاء محؿٌد يده طؾى رأسه"مبتدأ، هذا فاطؾ: جاء محؿٌد، 

طرفـا فاطؾ، ويده: صار مجرد وٓ غقر ُمجرد؟ مسبقق وٓ غقر مسبقق بعامؾ؟ 

غقر مسبقق ّٕن جاء هذا فعؾ ٓزم وهذا فاطؾف واكتفك فعؾ وفاطؾ، فصار مسبقق 

طـ خربه، أخرب طـ يده بلهنا فقق رأسف، فقق  غقر مسبقق يعـل مبتدأ إًذا كبحث

 رأسف: شبف جؿؾة خرب، يده: مبتدأ، وفقق رأسف: خرب صارت جؿؾة اسؿقة.

الجؿؾة إذا كاكت داخؾ جؿؾة فالجؿؾة التل يف الداخؾ ُتسؿك جؿؾة صغرى 

كؾفا  "جاء محؿٌد يده طؾى رأسه"والجؿؾة الؽبقرة ُتسؿك جؿؾة كربى، يعـل 

وحدها هذه التل يف الداخؾ كسؿقفا جؿؾة  "ويده طؾى رأسه" كسؿقفا جؿؾة كربى،

 صغرى.
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الجؿؾة الصغرى تحتاج إلك إطراب كػس الجؿؾة كؾفا طؾك بعض مبتدأ وخرب، 

والجؿؾة كؾفا ما إطراهبا؟ كعقد إلك ضابط إطراب الجؿؾ، الجؿؾة هـا وقعت بعد 

ًٓ مـف.  محؿد بعد معرفة تؽقن حا

، جاء: فعؾ، ورجٌؾ صبًعا فاطؾ "جاء رجٌل له فضٌل " :-يا إخوان- لو قؾـا مثاًل 

ٕكف وقع بعد فعؾ، إذا ما هق مبتدأ هذا فاطؾ، ولف: الالم حرف جر والفاء هذا اسؿ 

 ضؿقر، الفاء هـا هؾ هق مبتدأ؟ ٓ، مسبقق بحرف جر بعامؾ، هذا جار ومجرور.

ر فضٌؾ مسبقق وٓ غقر مسبقق بعامؾ؟ غقر مسبقق، صار هـا غق له فضٌل:

مسبقق هؾ سبؼف طامؾ؟ الفاء جرت الفاء اكتفقـا لف، وفضٌؾ صار غقر مسبقق 

 بعامؾ إًذا مبتدأ، أي اسؿ غقر مسبقق بعامؾ مبتدأ.

خرب مؼدم،  فنذا كان الؿبتدأ كبحث طن خبره، أخبر طن الػضل بلكه له، فؾه:

: جؿؾة صغرى وقد وقعت هذه الجؿؾة "له فضٌل "وفضؾ: مبتدأ ممخر، وصارت 

رجؾ يعـل بعد كؽرة وٓ معرفة؟ كؽرة، إطراهبا كعت لؽؾؿة رجؾ، وهؽذا ففذا بعد 

 ضابط يف باب الؿبتدأ والخرب.

مـ ضقابط اإلطراب أيًضا أّن أي اسٍؿ يف الجؿؾة الػعؾقة يـؽشػ إطرابف 

بؿعرفة طالقتف بالػعؾ، إذا جاء فعؾ فؽؾ إسؿاء التل بعده يـؽشػ إطراهبا 

عؾ، وبضعفؿ يؼقل الػعؾ هق مؾؽ الجؿؾة الػعؾقة، فؾفذا بؿعرفة طالقتفا هبذا الػ

 هق الذي يتحؽؿ يف إطراب ما بعده.

، الػعؾ "فتح الحارس الباب يوم الجؿعة استعداًدا لؾصالة" فنذا قؾت مثاًل:

يعـل الػتح هذا الذي طـدكا، الحارس ما طالقة الحارس  "فتح"الذي طـدكا 

؟ وقع طؾقف مػعقلف، ما طالقة يقم الجؿعة بالػتح؟ فاطؾف، ما طالقة الباب بالػتح

بالػتح؟ زماكف ضرف زمان، ما طالقة آستعداد بالػتح؟ سببف طدلتف، آستعداد 

معؿقٌل الػتح طؾقف؟ ٓ، فقف؟ ٓ، مـ أجؾف؟ كعؿ، هذا مػعقل لف مػعقل مـ أجؾف 

 وهؽذا، إسؿاء بعد الػعؾ يـؽشػ إطراهبا بؿعرفة طالقتفا بالػعؾ.
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ضقابط اإلطراب هق ضابط يعـل يختص بلسالقب معقـة ققلفؿ: كؾ أيًضا مـ 

هذا  "جاء طشرون"، كؼقلؽ مثاًل: تؿققزاسٍؿ مـصقب بعد ما يدل طؾك مؼدار ففق 

جاء طشرون "اسؿ يدل طؾك مؼدار العدد، هات بعده اسؿ مـصقب يؽقن تؿققز، 

صاع،  يعـل مؼدار "تصدق بصاعٍ "هذا تؿققز،  "جاء طشرون مفـدًسا" "رجاًل 

 ، هذا اسؿ مـصقب: تؿًرا، بًرا، زبقًبا، رًزا، تؿققز."تصدق بصاعٍ "

، تؿققزوكذلؽ الضابط الذي يؼقل: كؾ اسٍؿ مـصقب بعد أفعؾ التػضقؾ ففق 

أفعؾ التػضقؾ اسؿ طؾك وزن أفعؾ مثؾ: أحسـ، أقبح، أصقل، أقصر، أكثر، فنذا 

ا يسؿقه أسؾقب جاء اسؿ مـصقب بعد اسؿ التػضقؾ الذي طؾك وزن أفعؾ ففذ

 تؿققز.

أكا أكثر مـك أوًٓدا، "هذه أكثر، أسؿ مـصقر بعدها  "أكا أكثر مـك"تؼقل: 

، طؾًؿا ًٓ ڱ ں )وهؽذا،  "أكا أحسن مـك خؾًؼا، أدًبا، وجًفا"وهؽذا،  "ما

، حؽًؿا: تؿققز وهؽذا، قؾـا إّن الضقابط  [028البؼرة: ] (ں ڻ ڻڻ ًٓ قق

 تختؾػ مـ حقث أهؿقتفا.

  الـحو كل مصدٍر مـصوٍب بعد فعؾه ففو مػعوٌل مطؾق، الؿصدر طرفـا يف[

 أكه التصريف الثالث لؾػعل، أي فعل صّرفه ثالثة تصريػات:  الصغقر[

 ماضٍ  إول -

 مضارع والثاين -

 مصدر والثالث: -

ضرب يضرب ضرًبا، وأكؾ يلكؾ أكاًل، وشرب يشرب شرًبا، وذهب يذهب 

جؾقًسا، واكطؾؼ يـطؾؼ اكطالًقا، واستخرج يستخرج ذهاًبا، جؾس يجؾس 

 استخراًجا، هذا ضرب، شرب، ققام، جؾقس، اكطالق، استخراج، هذه الؿصدر.

ضربت زيًدا ضرًبا شديًدا، "إذا جاء مـصقًبا بعد فعؾف ففق مػعقٌل مطؾؼ، مثؾ: 
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جؾست جؾوس "، "صؾقت صالًة خاشعة"، "حػظت الؼرآن حػًظا متؼـًا"

الـساء: ] (ڃ چ چ چ)، "ؾس جؾوًسا صحًقااج"، "الؿمدب

، كؾ مصدٍر مـصقب بعد فعؾف ففق مػعقٌل [4الؿزمل: ] (ٿ ٿ ٿ)، [064

 ُمطؾؼ.

 إمر...........الطالب: 

هذا يف الـحق الؿتقسط إْن شاء اهلل يحتاج إلك تؼدير، أي أمر يحتاج إلك الشقخ: 

 تؼدير يؽقن يف الـحق الؿتقسط.

 الؿػعقل الؿطؾؼ.هق كائب طـ الطالب: 

 كعؿ. الشقخ

كؾ اسؿقـ يدٓن طؾك شلٍء واحٍد ففؿا مضاٌف وُمضاٌف إلقف، اإلضافة ٓ تؼع 

إٓ بقـ اسؿقـ، ٓ تؼع بقـ فعؾقـ وٓ حرفقـ وٓ مختؾػقـ اسؿ فعؾ، فعؾ حرف، 

 ٓ تؼع إٓ بقـ اسؿقـ.

معـك إصؾ يف إسؿاء أّن كؾ اسٍؿ يدل طؾك معـاه طؾك مسؿاه، كؾ اسؿ لف 

خاص بف، إذا قؾت: قؾؿ هذا اسؿ يدل طؾك أداة الؽتابة، وإذا قؾت: إستاذ هذا 

 اسؿ آخر يدل طؾك شلء آخر الذي يشرح، فؽؾ اسؿ لف معـك، كؾ اسؿ لف مسؿك.

اسؿان لؽـ يدٓن يف القاقع طؾك شلء وٓ شقئقـ؟  "قؾم إستاذ" فنذا قؾت:

يدل طؾك شلء واحد، كقػ جعؾت اسؿقـ يدٓن طؾك شلٍء واحد؟ باإلضافة، 

 هذه اإلضافة: جعؾ اسؿقـ يدٓن طؾك شلٍء واحد.

، إصؾ أّن اإلمام شلء والؿسجد "إمام الؿسجد"، "حارس الؿدرسة"

 "إمام الؿسجد"باإلضافة  شلء، لؽـؽ جعؾت آسؿقـ يدٓن طؾك شلٍء واحد

 وهؽذا.

كؾ اسؿقـ يؿؽـ أْن تؼدر بقـفؿا الالم أو يف أو مـ ففؿا مضاف وُمضاٌف إلقف، 
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 "باب خشٍب ": إماٌم لؾؿسجد، "إمام الؿسجد": قؾٌم لألستاذ، "قؾم إستاذ"

 : صالٌة يف الؾقؾ."صالة الؾقؾ": كافذٌة مـ حديٍد، "كافذة حديدٍ "باٌب مـ خشٍب، 

بط اإلضافة طؾك الضابط إول: كؾ اسؿقـ يدل طؾك شلء واحد، فؾفذا تض

 أو طؾك الضابط الثاين أهنؿا اسؿان يؿؽـ أْن تؼدر بقـفؿا الالم أو يف أو مـ.

الضقابط كثقرة، هـاك ربؿا فائدة أكثر مـ أْن تؽقن ضابًطا وهل ققلفؿ: ثالثٌة 

 ٓ تجتؿع يف الؽؾؿة وهل: التـقيـ، وأل، واإلضافة.

إما أْن يتؿتع بالتـقيـ أو يتؿتع بلل، أو يتؿتع باإلضافة، ولؽـ ٓ يجؿعفا آسؿ 

إما أْن تؼقل قؾٌؿ بالتـقيـ فقـتػل أل واإلضافة، أو  "قؾم"وٓ يجؿع اثـقـ مـفا، 

تؼقل الؼؾؿ بلل فقـتػل التـقيـ واإلضافة، أو تؼقل قؾؿ إستاذ فقـتػل أل والتـقيـ، 

 هذه الثالثة ٓ تجتؿع.

اول أْن أكقع يف الضقابط لؽل تعرفقا أّن بعض الضقابط مفؿة وواسعة أكا أح

تدخؾ يف أسالقب وكؾؿات كثقرة وأبقاب كثقرة يف الـحق، ويف ضقابط متقسط قد 

كصػ باب الػاطؾ، تضبط كصػ إسؿاء، ويف ضقابط صغقرة يعـل  تضبط مثاًل 

طؾك الؿؼدار تؿققز، ضقابط داخؾ الباب، كؿا قؾـا مثاًل يف التؿققز ضابط: ما يدل 

 هذا ضابط داخؾ باب التؿققز مثاًل.

يؼقلقن آستثـاء مـ ضقابطف إذا ذُكر الؿستثـك مـف فؾؽ يف  آستثـاء:

الؿستثـك الـصب، آستثـاء فقف تػصقؾ: إذا كان تاًما ُمثبًتا فالؿستثـك واجب 

آستثـاء  الـصب، إذا كان تاًما مـػًقا جاز لؽ يف الؿستثـك وجفان: الـصب طؾك

 والبدل.

كؼقل إذا ُذكر الؿستثـك مـف فؾؽ يف الؿستثـك الـصب٪ ٕكف إْن كان تاًما مثبًتا 

فالؿستثـك واجب الـصب، وإذا كان آستثـاء  "جاء الضقوف إٓ سعًدا"كؼقلؽ: 

فقجقز فقف الـصب وهذا جائز، ولؽ  "ما جاء الضقوف إٓ سعٌد "تاًما مـػًقا كحق: 

حسـ، فنذا ُذكر الؿستثـك مـف وأكت لؿ تتؼـ هذا الباب فاكصب فقف البدل وهق إ
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 ٕكؽ ٓ تخطئ حقـئٍذ، ففذا ضابط يف باب آستثـاء.

كختؿ هبذا الضابط ضابط يتعؾؼ بباب الـداء، أسؾقب الـداء معروف، يؼقل: إذا 

كان الؿـادى اسًؿا واحًدا وهق ُمعقـ، فتبـقف طؾك الضؿ وما سقى ذلؽ تـصبف، 

 بط كؾ الباب.ضابط يض

إذا كان الؿـادى اسًؿا واحًدا، يعـل الذي تـادي ٓ يتؽقن اسؿف مـ اسؿقـ أو 

أكثر ٓ، هذا الذي تـاديف اسؿ ُمؽقن مـ اسؿ واحد، وهق ُمعقـ معروف، يعـل 

معروف الذي تـاديف ُمحدد ُمعقـ، حقـئٍذ تبـل طؾك الضؿ، تؼقل: يا محؿُد٪ ّٕن 

 محؿد اسؿ واحد وُمعقـ معروف.

أيًضا محؿدان اسؿ واحد لقس اسؿقـ، محؿدا اسؿ واحد  يا محؿدان:

 والؿحؿدان معقـان، إًذا تبـل طؾك إلػ ٕكؽ حقـئٍذ تبـل طؾك ما ُيرفع طؾقف.

طـدك مجؿقطة مـ الؿحؿديـ تـاديفؿ تؼقل: يا محؿدون، يا محؿدون اسؿ 

الب دع الؼؾؿ أو واحد وهؿ معقـقن حقـئٍذ، طـدك اكسان يعبث بؼؾؿف تؼقل لف: يا ص

 يا صالًبا؟ تؼقل يا صالُب، صالب: اسؿ وهق ُمعقـ.

وإذا كان ما سقى ذلؽ فنكف حقـئٍذ ُيـصب يؽقن مـصقب، ما سقى ذلؽ لق 

يا حارس "، "يا إمام الؿسجد"كان الؿـادى يتؽقن اسؿف مـ أكثر مـ اسؿ مثؾ: 

 تـصب. "يا طبد اهلل"حقـئٍذ تـصب،  "يا صديق محؿدٍ "، "الؿدرسة

 "يا غافاًل اذكر اهلل"لق قؾت مثاًل تخطب وتحث الغافؾقـ طؾك ذكر اهلل، تؼقل: 

 ّٕن الؿـادى حقـئٍذ معقـ وٓ غقر ُمعقـ؟ غقر ُمعقـ تـصب، يا غافاًل اذكر اهلل.

رحقؿ: اسؿ  "يا رحقُم ارحؿـي"باسؿف الرحقؿ تؼقل:  لق كاديت اهلل 

تـصب: يا رحقَؿ الدكقا، اسؿقـ:  واحد وُمعقـ، لق قؾت ٓ رحقؿ الدكقا وأخرة

 مضاف ومضاف إلقف.

أكت ما تـادي هـا رحقؿ وإكؿا تـادي  "يا رحقًؿا بالعباد ارحؿـي" لو قؾت:
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 رحقًؿا بالعباد، يعـل صار أكثر مـ اسؿ تـصب، يا رحقًؿا بالعباد ارحؿـل.

إذا أردت أْن تتؽؾؿ طؾك الطالب يف صابقر الصباح وتحثفؿ طؾك آجتفاد 

عؿؾت الؿػرد صالب، تؼقل: يا صالُب اجتفد أو يا صالًبا اجتفد؟ تؼقل يا صالًبا واست

 ٕكؽ ٓ تريد ُمعقـًا.

لق خاصبتفؿ بؾػظ الجؿع يا صالب تؼقل يا صالٌب وٓ يا صالًبا؟ يا صالُب 

ٕكؽ تريد مجؿقطة معقـة مـ الطالب، لق قؾت هـا صالًبا تريد جؿقع مجامقع 

صد ذلؽ أكت تريد مجؿقطة معقـة همٓء الطالب الذي الطالب يف العالؿ، ما تؼ

 أمامؽ: يا صالُب، فطالب اسؿ واحد وُمعقـ لؽـ مجؿقطة.

ولق أردت أْن تـادي الؿسؾؿقـ وتلمرهؿ بآتحاد تؼقل يا مسؾؿقن أو يا 

، "يا مسؾؿون اتحدوا"مسؾؿقـ؟ يا مسؾؿقن، مسؾؿقن كؾؿة والؿراد هبا ُمعقـ، 

 الـداء وترتاح مـ تػاصقؾف. ففذا يضبط لؽ أيًضا باب

لعؾل أختؿ بخاتؿة قد ُأسلل طـفا فلجب طـفا مـ أن وأرتاح، فبعضفؿ قد 

يسلل طـ صرق مـاسبة وفالحة لتعؾقؿ اإلطراب والتؼقية فقف، يؼقل كقػ أققي 

 : الطرقكػسل يف اإلطراب وأمفر يف اإلطراب، ففـاك صرق صبًعا مـ أهؿ هذه 

، يعـل ٓ بد أْن تدرس ققاطد اإلطراب الـظرية أْن تعرف ققاطد اإلطراب -

 التل شرحـاها أن وتعرف ما تقسر مـ هذه الضقابط وتتؿرن طؾقف إلك آخره.

وأيًضا مـ الطرق الجقدة التل تػقدك يف ضبط اإلطراب أْن تؼرأ يف كتب  -

اإلطراب، يعـل الؽتب التل أطربت كصقًصا، كالؽتب التل أطربت مثاًل آيات أو 

أحاديث أو أطرب أشعاًرا أو كحق ذلؽ، تؼرأ يف هذه الؽتب وتصرب كػسؽ  أطربت

طؾك الؼراء٪ ٕكؽ يف أثـاء الؼراءة قد تؿر طؾك أشقاء كثقرة تعرففا وواضحة لؽـ 

اقرأها بالتػصقؾ، فنّن الؼراءة يف كتب اإلطراب مػقدة جًدا ومفؿة لؾطالب الذي 

 يريد أْن يتؼـ اإلطراب.
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الؽتب تػتح لؽ أبقاًبا جديدة يف اإلطراب، يعـل تققػؽ  ّٕن الؼراءة يف هذه

طؾك كقاقص اإلطراب التل طـدك، أْن تعرف أشقاء كثقرة يف اإلطراب ويـؼصؽ 

 أشقاء كثقرة يف اإلطراب.

كقػ تسد هذه الـقاقص التل طـدك؟ أول خطقة أْن تعرف هذه الـقاقص التل 

كتب اإلطراب، فالذي  طـدك، كقػ تؽتشػ هذه الـقاقص التل طـدك؟ تؼرأ يف

 تعرفف تعرفف.

فنذا جاءك أي معؾقمة ٓ تعرففا يف اإلطراب هذه كاقصة طـدك، قال كؾؿة ما 

ففؿتفا أو زاد شقًئا ما ففؿتف أو أطرب شقًئا خالف الذي بدر لؽ هذه كؾفا كقاقص 

 يف اإلطراب طـدك، تركز طؾقفا وتـتبف وتتلمؾ لؿاذا أطرب هبذه الطريؼة.

إطرابات الشقخ  ائق اإلطراب خاصًة الؿفرة يف اإلطراب مثل:توقػك طؾى دق

يف كؾ الؽتب التل حؼؼفا، مثؾ تحؼقؼف  محؿد محل الديـ طبد الحؿقد 

ٕوضح الؿسالؽ، تحؼقؼف لؼطر الـدى، تحؼقؼف لشرح ابـ طؼقؾ، يعرب كؾ 

ٓ إبقات إطراب دققؼ جًدا مػقد يلتقؽ بدقائؼ اإلطراب فتستػقد، أكت طـدما تؼرأ 

تريد أْن تعرف اإلطراب ما إطراب هذه الؽؾؿة ٓ، تريد أْن تستػقد يف اإلطراب 

 وصريؼة اإلطراب.

يققػؽ طؾك إطراب إسالقب الؿؽرورة، كثقر مـ الؾغة هل طبارة طـ أسالقب 

مؽرورة، فلكت إذا قرأت يف كتب اإلطراب يعـل تتعرف طؾك إطراب هذه 

عرف اإلطراب مباشرة ٕكؽ قرأتف مـ قبؾ إسالقب، فنذا جاءتؽ يف كٍص آخر ست

 طدة مرات ثؿ طاد إلقؽ.

، "ما لك واقًػا؟" هق إطراب؟ "ما لك حزيـًا؟"ما إطراب  "ما لك حزيـًا؟"

هق كػس إسؾقب، فنذا قرأت إطراب هذا إسؾقب يف كتب مـ  "ما لك متلخًرا"

تطبؼف بعد كتب اإلطراب مرة مرتقـ ثالث، رسخ إسؾقب يف ذهـؽ وإطرابف، فس

 ذلؽ طؾك جؿقع ما يليت طؾك مثؾ هذا إسؾقب.
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فؾفذا أيًضا مـ الطرق الؿـاسبة لضبط اإلطراب والؿفارة فقف أْن تحرص طؾك 

 الؿؽرورة يف الؾغة العربقة الؿؽرورة، إسالقب ضبط إطراب مثؾ هذه إسالقب

مثؾ آستػفام تؽؾؿـا طؾك إطرابف، مثؾ الشرط، مثؾ إطراب كعؿ وبئس يف الؿدح: 

، مثؾ أسؾقب التعجب، وهؽذا "بئس الرجل وزيد"و "كعم الرجل وزيد"

 إسالقب هذه الؿؽرورة يف الؾغة ٓ بد أْن تعرف إطراهبا.

ٍل، أيًضا مـ الطرق الؿـاسبة لؾؿفارة يف اإلطراب هل قراءة كتاٍب بصقٍت طا -

تلخذ كتاب وتؼرأه بصقٍت مرتػع ويف أثـاء الؼراءة تضبط بالؼؾؿ بؼؾٍؿ رصاص، 

تضبط وأْن تؼرأ بسرطة متقسطة، تؼرأ فؼرة أو فؼرتقـ، فنذا اكتفقت تعقد وتتلكد مـ 

 صحة الضبط هؾ ضبطت بطريؼة صحقحة أو ٓ، تـاقش كػسؽ يعـل، هذه الضؿة

ا هـا مػتقح، لؿاذا هـا مضؿقم صحقحة، الػتحة صحقحة، الؽسرة صحقحة، لؿاذ

 وهؽذا.

ومـ أفضؾ الطرق لؾؿفارة يف اإلطراب هق أْن تؼرأ مع مجؿقطة، وجدت  -

مجؿقطة مـ زمالئؽ مثاًل أو الؿفتؿقـ وتؼرؤون كًصا أي كص، مجؿقطة آيات 

مثاًل أو حديث، أو خطبة، أو كص قديؿ أو حديث، لق تليت بعبارات مشفقرة يف 

 إطراهبا.كالم الـاس كبحث طـ 

تؼرؤون أي كص، أو تؼرؤون يف كتاب مـ كتب العؾؿ، أي كتاب مـ كتب 

العؾؿ، تؼرؤون ثؿ تتـاقشقن يف إطراب هذه الؽؾؿات، ما إطراب هذه الؽؾؿة؟ ما 

إطراب هذه الؽؾؿة؟ وخاصًة إذا كان معؽ أكاس يػقدوكؽ يف معرفة هذه إسالقب 

ـ يستشؽؾقن، يػقدوكؽ كثقًرا يف ومعرفة هذه إطاريب، ويعرفقن أي يسللقن وأي

 هذا إمر.

هذا يؼقل مـصقب، هذا يؼقل مرفقع، ويتـاقشقن حتك يصؾقا إلك الجقاب 

الصحقح فقثبت طـدك، وربؿا تختؾػقن ثؿ تراجعقن كتًبا أو تسللقن مختصقـ فتليت 

اإلجابة بعد مـاقشة فرتسخ اإلجابة حقـئٍذ، ففذه مـ الطرق الؿـاسبة التل تساطد 
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 اهلل تعالك يف ضبط اإلطراب. بنذن

هذا ما كـت أردت أْن أققلف يف هذه الؿحاضرة محاضرة اإلطراب: صريؼتف 

وأركاكف وبعض ضقابطف، وأشؽركؿ جزياًل طؾك الحضقر وجزاكؿ اهلل خقًرا واهلل 

أطؾؿ وصؾك اهلل وسؾؿ طؾك كبقـا محؿد، ومـ كان طـده سمال فؾقسلل بعد اكتفاء 

 الؿحاضرة.
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